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Spomin vseh vernih rajnih 

 

 Gospod, daj rajnim večni pokoj! 

Jesen je lep letni čas. Občudujemo čudovite barve, ki se 

prelivajo v naravi, poslušamo šumenje listja. Jesen prinaša 

tudi sadove na naših poljih in vrtovih. Vse se nekako umirja in 

se pripravlja na počitek. Ima pa jesen eno napako – namreč za 

njo prihaja zima. Že to jesensko vzdušje, pa odmiranje vsega v 

naravi nas sili, da pomislimo na konec, na smrt. Tudi mi bomo 

nekoč padli kakor list z drevesa. Torej ima tudi naše življenje na koncu napako. Na 

prvi pogled niti ne zgleda tako huda, v resnici pa je nepopravljiva in usodna. V hipu 

nam uniči in odvzame vse, za kar se nam je prej zdelo vredno živeti. Ob smrti se 

naše misli streznijo. Nič več ne moremo biti brezskrbno navdušeni nad lepoto in 

radostjo življenja. Vsi naši uspehi in dosežki se nam zazdijo prav majhni in 

nepomembni ob dejstvu, da bo smrt porušila še tako velike načrte in želje.  

In pri tem nas misel na naravo, kjer tudi vse umira, prav nič ne potolaži. Kajti 

drevesa bodo spomladi ozelenela, semena bodo vzklila, rože zacvetele, grobovi pa 

bodo ostali zaprti in brez življenja. Tudi lepe besede, kako sadovi človekovega dela 

ostanejo; da je dobrota in plemenitost nepozabna in za vedno zapisana v srcih – vse 

to je zelo malo in skromno. To je veliko premajhno plačilo za vse preizkušnje, žrtve 

in napore, katerih je polno naše življenje.  

Zato nam apostol Pavel kaže drugačno rešitev, ko piše: »Nočemo, da bi bili vi 

nevedni o rajnih, da se ne boste žalostili, kakor drugi, ki nimajo upanja.«  In tega si 

ni kar tako izmislil. Vedel je, da je Kristus umrl in vstal in da prav to čaka tudi nas. 

Naša smrt ni izničenje in odhod v neznano. Naš konec je nov začetek in prihod v 

božjo bližino. Zato naša smrt v resnici ni napaka. Celo potrebna je, da bomo lahko 

vedno z Gospodom. Da bomo dosegli tisto srečo, po kateri sicer zaman hrepenimo. 

Upamo, da so naši rajni bratje in sestre te sreče že deležni. Morda pa še potrebujejo 

našo pomoč – naše molitve, žrtve, dobra dela in daritev svete maše. Bodimo 

povezani s pokojnimi in prosimo zanje. 

Maše za rajne: V mesecu novembru bomo vsak dan v župnijski cerkvi darovali 
sveto mašo za tiste pokojne, ki nam jih priporočite. Pripravili smo kuverte z 
listom, na katerega napišete vse tiste, za katere naj molimo in darujemo svete 
maše. Kuverte skupaj z darom za svete maše oddajte v košarico pri oltarju. 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), 
v petek k češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.  

Zahvalna nedelja, 9. november: Zahvalna nedelja nas želi spomniti, da je vse 
kar imamo in kar smo,  Božji dar, za katerega se je potrebno tudi zahvaliti. Ob 
tej priložnosti se Bogu zahvalimo za vse: za življenje, za sadove zemlje in delo 
naših rok, za delovno mesto, za naše bližnje, za družino, za duhovne in 
materialne dobrine, za vero, za Cerkev in domačo župnijsko občestvo ... 

Današnja nabirka prve nedelje v mesecu je namenjena za potrebe župnije 
in jo toplo priporočamo. Bog povrni! 

Na razpolago je pratika (5,50 €), Marijanski koledarji (2€) in stenski koledar 
(0,70 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. november 

Spomin vseh vernih rajnih 

Malahija, škof 

     800  † Karl Reberšak (obl.) 
   930  † Stane Mori (obl.) 
1800   za rajne 
1030   Tremerje:  za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 3. november 
Viktorin Ptujski, škof, muč. 

   800   † Marija Pristovšek 
1800   † Dolfi Pecelj 

TOREK, 4. november 
Karel Boromejski, škof 

     800   za zdravje 
1800   †† starši Bernard in Frančiška, brat Karel, 
                nečaka Benjamin in Robert Majcen 

SREDA, 5. november 
Zaharija in Elizabeta 

   800   † Marija Pristovšek 
1800   za nerojene otroke 

ČETRTEK, 6. november 
Lenart, opat  

   800   † Marija Pristovšek 
1800   za rajne 

PETEK, 7. november 
Engelbert, škof – prvi petek 

     800  za rajne 
1800   † Bogdan Menih 

SOBOTA, 8. november 
Janez Duns Skot – prva sobota 

   800    za rajne 
1800  † Herman Kocjan 

NEDELJA, 9. november 

Posvetitev lateranske bazilike 
– zahvalmna nedelja 

Gracijan, redovnik 

     800  za rajne  
   930  †† Marija Jančič in Helmut Kralj 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Jože Bezgovšek 

1500   Sv. Miklavž::  po namenu 
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