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1. november - Vsi sveti
»Naša zadnja luč je duh:
vse je mračno, duh nam seva,
k Bogu pota razodeva.«
(Oton Župančič)

LUČ VERE NAM SVETI PREKO GROBA…


Spominjamo se vseh svetih, znanih in neznanih, ki
uživajo večno srečo v nebesih. To niso mrtvi, saj živijo
vso polnost življenja pri Bogu. Tudi naši rajni, ki se jih
spominjamo ob grobovih in zanje molimo, niso mrtvi, saj duša ne umrje. Vera in
upanje na večno življenje naj bo tudi za nas moč in opora na tostranski poti
življenja, da bi si prizadevali tako živeti, da bi se nekoč vsi srečali pri Bogu.
*******

»Resnično svet človek ni tisti, ki je prepričan, da je svet, ampak tisti, ki ga
prevzema zavest, da je Bog in edino Bog svet. (Thomas Merton)

Streha župnijske cerkve
Kot vidite, gre obnova strehe
župnijske cerkve proti koncu. Hvala Bogu,
vreme nam je bilo doslej naklonjeno.
Delavci so pridni, mislim, da je delo dobro
opravljeno in bo kmalu »likof«. Stara
opeka je bila precej dotrajana, čeprav je
bila videti še dobra (stara dobrih trideset
let). Se je že luščila in veliko je bilo počene.
Je kar prav, da smo se tega dela lotili,
dokler še zmoremo to narediti.

Nekateri sprašujejo, če bomo
za streho pobirali kakšne denarne
prispevke. Nič ne bomo posebej
pobirali. Nekaj smo »našparali« (bil
je ofer za veliko noč in za Lovrenca,
pa na zahvalno nedeljo bo spet).
Nekateri posamezniki so posebej
prispevali, nekateri morda še boste.
Hvala za vse in Bog povrni po
priprošnji sv. Lovrenca!
Zahvalna nedelja
»Tebi, Gospod, naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo
zahvaljevati…« (mašni hvalospev)

Po navadi znamo Boga in ljudi le prositi, na zahvalo pa pozabimo. Naj bo zahvalna
nedelja priložnost, ko še posebej izrečemo besedo zahvale Bogu, ki daje rast in
blagoslov vsemu živemu; ter zahvalo ljudem, saj smo tudi od soljudi odvisni in z
njimi povezani. Bogu hvala za vse!
Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
28.10. Ravno in Koren, 4.11. Smednik, 11.11. Kržišče, 18.11. Zaloke, 25.11. Gmajna,
2.12. Mikote, 9.12. Sela, 16.12. Ardro, 23.12. Celine, 30.12. Jelenik, Koritnica,
Planina, 6.1. Podulce.

Oznanila, obvestila...
* Večerna maša je odslej ob 17 h.
* V sredo, 1. novembra je zapovedan praznik - Vsi sveti. Sv. maša ob 7 h in 10 h ter
ob 14 h. Po maši ob 14 h bodo na pokopališču molitve za rajne. Potrudite se za
potrebno zbranost in tišino na pokopališču. Pri molitvi sodelujmo vsi! – Zvečer ob
17 h bo v župnijski cerkvi molitev rožnega venca za rajne. Vabljeni! Tudi doma
molimo za rajne!

* V četrtek, 2. novembra, je spomin vernih rajnih (verne duše v vicah). Maša ob 8h
in 17 h. Vabljeni k sv. maši!
* 5. novembra je zahvalna nedelja. Zahvalimo se Bogu za vse, kar prejemamo!
Cerkev boste okrasili zlasti s poljskimi pridelki, kot po navadi. Pri obeh mašah bo
ofer, posebej namenjen za poravnavo stroškov
obnove strehe na župnijski cerkvi.
* 13. 11. je Martinova nedelja. Ob 11 h bo žegnanje
pri sv. Lenartu. Ob tej priložnosti bo blagoslov
obnovljenega oltarja sv. Lenarta. Blagoslov bo
opravil in tudi maševal dr. Janez Gril, ekonom
novomeške škofije. Lepo vabljeni! Pri maši bo tudi
ofer za poravnavo stroškov obnove oltarja.
* 19. novembra je nedelja Kristusa Kralja. Popoldne
ob 14.30 h bo v Škocjanu srečanje Župnijskih
pastoralnih svetov leskovške dekanije. Člani ŽPS
lepo vabljeni!
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