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VSI SVETI – praznik večnega življenja
1. novembra se spominjamo naših svetih bratov in sester v nebesih, v večni sreči
pri Bogu. Mi smo še na tej poti proti večnemu cilju, ki je Bog in polnost sreče v
Njem.
Za kristjana smrti pravzaprav ni. Smrt
je le odhod, ne pa konec. Smrt je le
bežen trenutek, korak iz tostranstva v
večnost. Kakor pšenično zrno na videz
umre, toda iz tega zrna vzklije rastlina
in klas, tako tudi v našem življenju za
smrtjo pride novo življenje. Kakšno bo
to novo življenje pa je odvisno od našega
tostranskega življenja. Zato skušajmo v
življenju delati dobro in živeti po božji
volji, da bomo vredni nekoč uživati večno srečo in večni mir v božji bližini. Krščanska vera nam daje upanje, ki seže preko groba.
Neko znamenje vere, da s smrtjo ni vsega konec so tudi
naši grobovi. Nobenega smisla ne bi imelo cvetje na
grobovih in prižiganje lučk, če je po smrti človek le
prah zemlje, pepel ali preperele kosti. Človek že po
naravi čuti in sluti, da rajni živijo naprej novo
življenje. To nam zagotavlja tudi naša krščanska vera.
Rajni živijo z nami naprej, čeprav jih ne vidimo.
Srečujemo se z njimi v veri in molitvi, ko se srečujemo z Bogom. Pokojni naj nas
učijo živeti, da se bomo nekoč vsi srečali v večni domovini pri Bogu.
Svetost za vse
Cerkev iz množice izjemnih kristjanov nekatere
razglasi za svetnike in jih postavi na svetilnik zato, da
bi nam sporočila: v njihovi veliki veri in ljubezni do
Boga in do ljudi ste jim lahko podobni! Svetništvo ni
namenjeno samo redkim izbrancem. Vsi smo
poklicani k svetosti, k življenju po božji volji. Znana

misijonarka blažena mati Terezija pravi: »Svetost ni razkošje redkih. Svetost je
preprosta naloga zate in zame. Ustvarjeni smo bili za to.«
Tudi svetniki so bili grešniki, ki pa so vedno znova svoj greh ponižno izročali
božjemu usmiljenju in začenjali znova. Svetost je namreč božji dar, na nas pa je,
da ga sprejmemo.
Svetost ni nekaj dolgočasnega, ampak polnost življenja. Svetniki zaživijo svoje
življenje v vsej polnosti. Po značaju se med seboj razlikujejo, za vse pa je
značilno, da s svojo ljubeznijo, s sočutjem, pa tudi z neomajnostjo v veri in
resnici odsevajo Boga.
Zahvalna nedelja
9. novembra je zahvalna nedelja, ko naj bi se
Bogu posebej zahvalili za vse, kar prejemamo iz
dobrotne božje roke. Prositi Boga navadno
znamo, zahvaliti pa se kar pozabimo. Cerkev
boste okrasili s poljskimi pridelki, kot po
navadi. Tudi to naj bo znamenje naše
hvaležnosti do Boga.
»Bogat ni tisti, ki veliko ima, temveč tisti, ki veliko daje« (Erich Fromm)

Novi ljubljanski nadškof
4. oktobra je papež Frančišek imenoval za novega
ljubljanskega nadškofa frančiškanskega redovnika patra
Stanislava Zoreta. Rojen je bil leta 1958.
Doma je iz župnije Sela pri Kamniku. Je preprost,
obenem pa globok in navdušen oznanjevalec evangelija.
Gotovo bo prinesel v slovensko Cerkev duha sv. Frančiška,
kar v današnjih težkih razmerah še kako potrebujemo.
Molimo zanj, da bi modro in uspešno vodil ljubljansko
nadškofijo in vso Cerkev na Slovenskem.
OZNANILA, OBVESTILA...







Večerna maša bo odslej ob 17 h.
V soboto, 1. novembra, je zapovedan praznik - VSI SVETI. Sv. maša ob 7 h, 10 h in 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 nedeljo, 2. novembra, je spomin vernih rajnih (verne duše v vicah). Maša kot običajno
ob nedeljah.
9. 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 za
cerkvene potrebe.
16. 11. je Martinova nedelja. Ob 11 h žegnanje pri sv. Lenartu.





22. 11. goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe. Hvala cerkvenim pevcem in
organistu Andreju za ves trud! Hvala tudi otroškemu zboru in zborovodkinji Bernardi!
23. 11. je nedelja Kristusa Kralja.
30. 11. je že prva adventna nedelja (tudi nedelja Karitas).
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik.
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082

