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MOLITEV ZA SINODO
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila
po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala
na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju
naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v
vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.
Amen

Tudi v Cerkvi na Slovenskem se je začel sinodalni proces, ki zajema obdobje od 2021 do 2023,
ko bo zaključek v Rimu. Prvi del sinodalnega procesa bo potekal na ravni krajevnih Cerkva. Ker
je tema sinode prav pripravljenost za medsebojno poslušanje, iskanje izzivov in sodelovanja
občestva, naj bi bil to dragocen prispevek za prenovo Cerkve v konkretnem življenju. Molimo
za blagoslov in uspeh prepotrebne boljše hoje skupaj.

VSI SVETI, 1. 11. 2021, PRI NAS:
•
•
•
•
•

8.00 sv. maša;
9.00: molitev za rajne na našem pokopališču;
10. sv. maša;
17.00: molitev vseh delov rožnega venca v naši kapeli.
2. novembra, na dan vernih rajnih bosta sv. maši ob
9. in ob 18.30.

Prižgimo svečo Kartias
To je klasična sveča, izdelana je v Sloveniji iz kvalitetnih materialov in se v celoti reciklira. Je manjša in z
lepimi motivi vabi k darovanju.
Bolj bistveno od dolžine dni gorenja, vrste, velikosti in števila sveč, je molitev in misel na naše rajne ter
na našo lastno umrljivost. To nas zagotovo spodbuja k večjemu sočutju in odprtosti do ljudi, s katerimi
živimo. Ob tem pa lahko s svojim darom, namesto sveč, še nekaj lepega in konkretnega naredimo za
ljudi okrog nas, ki so v stiski.
Spovedovanje pred praznikom vseh svetih bo v sredo, 27. oktobra od 19. ure naprej. Na razpolago bo
več spovednikov. Lepo vabljeni tudi mladi.

Popolni odpustek za duše v vicah v novembru
Popolni odpustek lahko darujemo za naše rajne, če opravimo spoved, prejmemo sveto obhajilo,
obiščemo pokopališče in molimo vero in Očenaš po namenu svetega očeta.
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in
molitev za rajne.
Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo
ali na naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, ter če molimo po namenu svetega
očeta.
2. november
Pri nas se je za današnji spominski dan vseh rajnih udomačilo ime ‘verne duše’ in verni ljudje
prosimo za svoje pokojne, ki so morda še v kraju očiščevanja in zorenja za nebesa. Temu kraju
ali pravzaprav stanju pravimo vice. To stanje nastopi takoj po smrti za tiste duše, ki imajo v sebi
Božje življenje posvečujoče milosti, pa še niso zadostile za grehe, ki so jih v življenju storile, ali
pa jih teži krivda malih grehov. Kako dolgo traja očiščevanje v vicah pri posameznih dušah, tega
ne moremo vedeti. Same si te duše ne morejo pomagati, pač pa jim moremo pomagati mi, ki
spadamo še k ‘potujoči Cerkvi’. S svojo priprošnjo jim morejo pomagati tudi zveličani v nebesih.
Temelj za to je tisto nadnaravno dejstvo, ki ga izraža apostolska vera: »Verujem v občestvo
svetnikov.«

Kakšen pogreb si želim
V »korona času« se je tudi pogrebno slovo prilagajalo stanju in odlokom. Žal pa se zdi, da so nekateri
sedaj sprejeli poenostavljeno slovo kot vzorec. To je ležanje pokojnega v poslovilni vežici le nekaj ur pred
pogrebom, da mnogi ne morejo priti niti pokropiti, brez molitve za rajnega na predvečer pogreba, ki ga
opravi duhovnik, pogrebno slovo brez sv. maše zadušnice, na hitro od vežice do groba. Kot da bi se hoteli
od pokojnega posloviti čim prej in čim enostavneje, čim…
Iz Mrliške knjige pred 200 leti
Pravimo, da nekdaj ljudje niso dosegali tako visoke starosti kot danes. A če pogledamo v matične knjige
izpred dvesto let, bomo v vaseh na področju današnje ivanške župnije našli kar precej 90 letnikov. Na
Mleščevem je tako leta 1815 za kapjo umrla Marija Berzetova stara 98 let, maja 1821 pa Franc Štupnik
zaradi starostne oslabelosti star 96 let. Oktobra 1821 je v Dragi tudi zaradi starostne oslabelosti umrl
Martin Dremelj, ki je štel 104 leta. Menim, da ga v teh 200 letih ni nihče prekosil.
Valči
Hvala za biro (prostovoljni dar za duhovnika). Pri nas, za razliko od mnogih župnij, ni posebne nabirke ali
kakega drugega organiziranega načina zbiranja darov za župnika.
Vsak lahko sam presodi in pokaže svojo hvaležnost in velikodušnost. Obstaja pa stara lepa navada, da se
v jeseni ali ob praznikih svojemu župniku ljudje zahvalijo z darom ali biro. Hvala za že prejete darove in
hvala vsem, ki se bomo na ta način še srečali.

župnik Jurij

Papežev molitveni namen v sočutju do sočloveka je v novembru 2021 naslednji:
Molímo za ljudi, ki trpijo zaradi depresije ali izgorelosti, da bi povsod našli podporo in luč, ki bi jih
odprla v življenje.

