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Nadškofova zahvala
»Zahvaljujemo se ti, da smemo biti
tu pred teboj in ti služiti!« Tako molimo v drugi evharistični molitvi, ko se
Bogu zahvaljujemo za vero in življenjsko povezanost z njim. Vsaka sveta
maša je zahvala za življenje in
odrešenje; je zahvala za vse ljudi, za
stvari in dogodke, ki so nam podarjeni. V preteklem letu nas je Gospod
obdaril z mnogimi dogodki. Zahvaljujem se mu za škofovsko posvečenje
in vse Božje darove, ki so s tem
povezani. Zahvaljujemo se Bogu za
imenovanje in posvečenje pomožnega škofa. Zahvaljujemo se za odločitev svetega očeta papeža Frančiška
za napoved in pripravo svetega leta
usmiljenja; prav tako se Bogu zahvalimo za pogovore, pripravo in potek
sinode o družini.
Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem
vsem sobratom duhovnikom, diakonom in bogoslovcem, da odgovarjajo
na klic in delajo v Gospodovem vinogradu; redovnikom in redovnicam za

posvečeno življenje, za pričevanje,
delo in molitev. Zahvaljujem se svojim
sodelavcem na škofiji za mnogovrstno služenje in ljubezen do Cerkve v
naši nadškofiji. Zahvaljujem se številnim župnijskim sodelavcem po vseh
župnijah naše nadškofije: katehistinjam, gospodinjam, organistom, zborovodjem, cerkvenim pevcem, ministrantom, vsem, ki skrbite za lepoto

cerkva, pritrkovalcem, ključarjem,
članom župnijskih pastoralnih in
gospodarskih svetov, animatorjem,
skavtom; zahvaljujem se vsem članom molitvenih skupin, duhovnih
gibanj, vsem, ki sodelujete pri pastorali zakoncev in družin; vsem članom
Karitas ter drugih dobrodelnih skupin.
Hvala tudi vsem vernikom, ki materialno skrbite za svoje duhovnike in
zanje molite. Hvala tudi vsem, ki
molite za Cerkev in za blagoslov življenja Cerkve darujete svoje trpljenje. Zelo veliko je sodelavcev in dobrotnikov naše Cerkve, ki živi in dela
iz ljubezni do Boga in do svojih bratov
in sester.

Ob zahvalni nedelji se želim zahvaliti tudi vse očetom in materam, starim staršem in drugim, ki skrbijo za
oznanjevanje evangelija in za prenos
svoje vere naslednjim rodovom. Prav
v družini se srečamo z najmanjšim
jedrom Cerkve, v katerem je navzoč
Gospod. Zahvaliti se želim tudi vsem
bratom in sestram, ki se v javnem
življenju našega naroda trudijo za
vrednote, ki so po Božji volji.
Ob misli na tako široko množico
bratov in sester, ki storijo toliko dobrega za Cerkev v naši nadškofiji in v
vsem narodu, občudujem Božje delo
in se zahvaljujem za Božje ljudstvo.
Stanislav Zore OFM, nadškof

Fatimska Marija v Sloveniji
V pripravi na stoto obletnico fatimskih dogodkov (13. maja 2017) so slovenski škofje
zaprosili fatimsko svetišče za kip Marije Romarice, ki bo Slovenijo obiskala od 13. maja
do 13. oktobra 2016. Za geslo njenega
romanja po Sloveniji so izbrali: MARIJA –
OKNO UPANJA.
Na ta obisk se moramo seveda pripraviti.
Po vzoru naših prednikov bomo obhajali pet
prvih sobot na fatimski način, od januarja do
maja 2016. V tej prvosobotni pobožnosti si
bomo vzeli čas za: 1. rožni venec, 2. četrt ure
premišljevanja ene ali več skrivnosti rožnega
venca, 3. spoved, 4. mašno daritev in 5. vse
to v zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu
Srcu (in s tem Jezusu).

Kakšno je tvoje srce?
O geslu Nikodemovih večerov (od 16. do 26. novembra) bodo letos govorili:
Alenka Rebula, dr. Tomaž Erzar, Simon Potnik, Aleš Čerin, Metka Zevnik, Alek
Zwitter, Sebastjan Jeretič, Andreja Poljanec, Bernadette Goulding, s. Mateja
Kraševec, br. Luka Modic, Janez Rus, p. mag. Branko Cestnik, Ivo Kerže, Dani
Siter, dr. Andrej Saje in Damir Stojić.

Poseben praznik

Letošnja misijonska nedelja je bila za naše tri birmance, Niko, Lenarta in
Maia, poseben praznik: celo leto so se pripravljali na vstop v novo obdobje
svojega življenja, ko ne bodo živeli krščansko samo zato, ker jih k temu
spodbujajo starši in drugi, ampak se za zvestobo Bogu odločijo sami.
Že na srečanju pred birmo je znal birmovalec škof Franci Šuštar ustvariti
prijateljsko razpoloženje, da smo se čutili vsi
sproščeni. Pri slovesnosti pa nas je vse spodbujal, naj pogumno hodimo za Jezusom.
Pri birmi je sodeloval družinski pevski zbor,
ni pa manjkal niti rog, ki je praznik napravil še
slovesnejši. Na koncu so mladi izrazili svojo
hvaležnost in prošnjo: »Darovi Svetega Duha naj
nam pomagajo, da se bodo v nas poznali njegovi sadovi: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost
in drugi. Tako bomo vsak dan presegali samega
sebe ter se našemu Gospodu vsaj malo
približali. Prizadevali si bomo, da nas ne bo
strah spregovoriti o božanski ljubezni našega
Gospoda, in o upanju, ki ga nosimo v srcu.«

Koledar za november 2015
1. 11. nedelja, slovesni praznik vseh svetih; ob 16.30 molitev rožnih vencev
za rajne z omembo rajnih, ki ste jih na listkih priporočili v molitev;
2. 11. ponedeljek, spomin vseh vernih rajnih; vsak duhovnik lahko mašuje
trikrat, zato bodo svete maše ob 9.30, 10.00, 17.00, 17.30 in 18.00;
4. 11. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
5. 11. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice;
6. 11. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu;
- ob 19.00 v zgornji učilnici sestanek za vse starše, gosta bosta Tomaž
Erzar in njegova žena Katarina Kompan Erzar: Ekologija odnosov;
7. 11. sobota, od 9.00 do 13.00 srečanje članov ŽPS v Škofovih zavodih;
8. 11. zahvalna nedelja, ob 9.00 srečanje zakonskih jubilantov;
15. 11. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana;
- od 15. do 21. novembra obhajamo teden zaporov; - od 16. do 26.
novembra pa so ob 19.30 na Teološki fakulteti Nikodemovi večeri;
18. 11. sreda, ob 19.30 v stolnici drugi koncert Sakralnega abonmaja: Zbor in
orkester Consortium musicum pod vodstvom Gregorja Klančiča,
Oratorijska kantata Stanka Premrla Sv. Jožef;
22. 11. nedelja Kristusa Kralja, sklep cerkvenega leta;
28. 11. sobota, ob 10.00 v zgornji učilnici izdelovanje adventnih venčkov;
29. 11. prva adventna nedelja, pri vseh mašah nabirka za Karitas;
- začetek devetdnevnice pred Brezmadežno.

Koncert
V sredo, 18. novembra, ob 19.30 bo v
stolnici drugi koncert iz cikla Sakralni
abonma: Zbor in orkester Consortium musicum bo pod vodstvom Gregorja Klančiča
izvedel oratorijsko kantato za solista, zbor
in orkester Stanka Premrla z naslovom Sv.
Jožef. Sedem prizorov nosi naslove: Rojstvo v Betlehemu, Darovanje v templju,
Beg v Egipt, Dvanajstletni v templju, V
Nazaretu, Smrt sv. Jožefa in Poveličanje.
Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17.
Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30.
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