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UMRL BOŠ ZA NOVO ŽIVLJENJE 

V svojem najglobljem bistvu se težko sprijaznimo z grozljivim 

nesmislom dokončne smrti. Biološko gledano je umiranje 

naravni konec naravnega življenjskega procesa. Toda gotovo 

slutiš, da je v tebi navzoče nekaj, kar je drugačno in globlje 

kot tvoje telo. Umrl boš, toda živel boš dalje. Drugače. Če 

lahko to veruješ, te bo vsega prevzelo. Našel si košček 

izgubljenega raja. Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 

 

 

 

VABILO: V župniji skupaj molimo vsak dan: 

➢ 18.15: rožni venec Božjega usmiljenja 
➢ 18.30: klasični, marijanski rožni venec 

 

 

»Upanje ni prepričanje, da se bo nekaj dobro izšlo, temveč gotovost, da ima nekaj smisel, ne glede 

na to, kako se bo izšlo« je zapisal Vaclav Havel. V tem upanju vabim k hvaležnosti za vse prejeto, 

tudi tisto, česar ne razumemo. Zahvalna nedelja v začetku novembra nas spominja na obilje 

dobrote, ki jo prejemamo po sadovih zemlje in našem delu. Ob zahvali Stvarniku za vse kar smo in 

kar imamo, smo veliko hvaležnosti dolžni tudi drug drugemu. Sam se iz srca zahvaljujem za 

sleherno pomoč in podporo. Naj si bo molitev, bira in drugi darovi ali kakršna koli pomoč pri delu. 

Zaupam, da se bo vse dobro izšlo. Tudi in predvsem zaradi vas, ki imate radi Boga in Njegovo 

Cerkev, česar simbol sem tudi jaz med vami. Že sedaj hvala tudi za naprej.            Vaš župnik Jurij 

 



 

Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika vseh svetih (1. november) in spomina 

vseh vernih rajnih (2. november) v času epidemije bolezni COVID-19 

 

1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opusti 

tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s člani svoje družine (skupnega 

gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za 

rajne. 

2. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta (pri pokopališki kapeli ali 

cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), brez blagoslova posameznih grobov in brez navzočnosti 

vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako 

bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo. 

3. Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za 

svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. Kako prejmemo odpustek, je 

predstavljeno na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji. Zaradi trenutnih razmer, ki so posledica 

pandemije COVID-19, je popolni odpustek za verne rajne podaljšan za ves mesec november. 

4. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete 

maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v 

šoli, za starše, za prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k 

darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije. 

5. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spominom vseh vernih 

rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in 

osebni molitvi za rajne. 

6. Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na spletni strani svojih župnij. 

Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-

cerkev.si.  

7. Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo državna in cerkvena navodila za 

preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in zdravja bližnjih. 

 

Spremljanje svetih maš preko spleta, radia in televizije 

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri 

nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, 

dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s 

prejemom duhovnega obhajila. Pri domačem župniku naj zaprosijo za prejem svetega obhajila izven 

maše.  

Škofje poudarjajo stališče papeža Frančiška, ki je opozoril, da vera preko medijev ni Cerkev. Ljudje, ki 

spremljajo sveto mašo preko spleta, so brez zakramentov in brez občestva. Sveti oče je izpostavil, da so 

ljudje sicer »povezani« preko digitalnih medijev, vendar niso Cerkev. To je Cerkev v težki situaciji, ki jo 

Gospod dovoli, toda ideal Cerkve je vedno z ljudstvom in zakramenti. Vedno. 

https://katoliska-cerkev.si/nauk-cerkve-o-odpustkih
https://katoliska-cerkev.si/odlok-apostolske-penitenciarije-s-katerim-je-popolni-odpustek-podaljsala-na-ves-november
https://katoliska-cerkev.si/
https://katoliska-cerkev.si/


 

 



 

Levstik na Zaplazu 

Na Martinovo  leta 1857 je pisatelj Fran Levstik kolovratil od zidanice do zidanice od Litije do Čateža. Opis 

te poti ni navaden potopis, ampak pravi slovstveni program saj je ves čas podučeval slovenske pisatelje 

kako in o čem bi morali pisati. Zato o njem še danes razglabljajo največji veleumi slovenski, se uče otroci v 

šoli, množice pa se vsako jesen peš napotijo od Litije do Čateža ne da bi prav dobro vedele zakaj. Levstik je 

prenočil na Čatežu. Drugo jutro se je udeležil maše na Záplazu. »Ta romarska sloveča kapelica stoji na 

hribu, precej nad Čatežem. Novo zidana je in lepo zmalana,« je zapisal. Čez kakih deset let so na mestu 

kapelice začeli zidati cerkev.  Koliko »romarjev« dandanes  zaključi Levstikov pohod z mašo v njej?                                                         

Valči 

 

 
 

Kaj je večna blaženost? 

 

Večna blaženost je gledati Boga  

in biti deležen Božje blaženosti. 

(KKC 1720–1724, 1729) 

 

V Bogu Očetu, Sinu in Svetem Duhu je življenje, veselje in občestvo brez konca. Biti sprejet v to 

občestvo bo nedoumljiva, brezmejna sreča za nas ljudi. Ta sreča je čisto darilo Božje milosti, kajti 

ljudje je sami po sebi ne moremo doseči, niti je zajeti v njeni veličini. Bog želi, da se že tu na 

zemlji odločimo za svojo srečo; da v svobodi izberemo Boga, ga nadvse ljubimo, delamo dobro in 

se po najboljših močeh izogibamo zlu. 

 


