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Kelih odrešenja bom vzdignil …
Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji

»Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi
je storil? Kelih odrešenja bom vzdignil in klical bom
ime Gospodovo« (Ps 116,12-13).
Ko se starozavezni molivec sprašuje, kakšen bi
bil najbolj primeren način, da bi se Bogu zahvalil za
njegovo dobroto, se odloči, da bo dvignil kelih odrešenja in klical Gospodovo ime. Ko se ob zahvalni nedelji sprašujem, kako naj povrnem toliko ljudem za
vse dobro, ki ste ga storili v tem letu, tudi sam ne
najdem primernejšega načina, kot da skupaj z vami, dragi bratje in sestre, dvigam kelih odrešenja in da skupaj z vami kličem Gospodovo ime.
Kelih odrešenja vsak dan znova dvigujem z vami, dragi bratje duhovniki. Ob
oltarju se spominjamo drug drugega in drug za drugega kličemo Gospodovo
ime.
Kelih odrešenja dvigam za vas, drage sestre redovnice in bratje redovniki
ter vsi v družbah apostolskega življenja, saj skupaj z vami v molitvenem bogoslužju molimo v Cerkvi in za Cerkev.
Kelih odrešenja dvigam za ključarje, člane župnijskih gospodarskih in pastoralnih svetov, za vse župnijske sodelavce in za vse, ki svojim duhovnikom
stojite ob strani in jim pomagate, da morejo ob vaši podpori živeti svoje duhovništvo in služiti Božjemu ljudstvu.
Kelih odrešenja dvigam z vsemi ostarelimi, bolnimi in drugače preizkušenimi, ki svoje trpljenje in osamljenost darujete Gospodu za njegovo telo, ki je Cerkev.

Gospodovo ime kličem z vsemi molivci za duhovne poklice in zvestobo poklicanih, ki v svojih molitvah pred Gospoda prinašate to veliko skrb in prošnjo
naše Cerkve.
Gospodovo ime kličem z vsemi mladimi, ki ob tako različnih ponudbah vedno znova slišite Gospodovo besedo in ji skušate slediti.
Gospodovo ime kličem tudi z vsemi tistimi, ki so se v tem letu preselili v
večnost, da bi bili v polnosti deležni Gospodove ljubezni.
Dragi bratje in sestre, ob zahvalni nedelji bomo sicer na raznih krajih, ob
raznih oltarjih, vendar bomo dvigali isti kelih odrešenja in klicali ime istega Gospoda, ki nas je s svojim križem in vstajenjem odrešil. Gospodova daritev in
iskrena prošnja, naj vas Gospod iz dneva v dan varuje in blagoslavlja, je moja
zahvala vsem vam.
Stanislav Zore OFM, ljubljanski nadškof metropolit

Obisk iz Senegala

V soboto, 29. septembra 2018, in v nedeljo je bil v naši župniji duhovnik
Théodore Seck iz Senegala. Pred tem je bil na obisku na Poljskem in v Mariboru pri s. Poloni Švigelj, ki je bila dolga leta misijonarka v Senegalu. Je rektor
malega semenišča.
Pripovedoval je, da je njihovo semenišče zgrajeno na zemljišču, kjer je veliko vode. In zaradi te vode se jim je podrla stena, druge stene pa so v nevarnosti, da se z njimi zgodi enako. Zato je bilo nekaj samo po sebi razumljivega, da
naredimo zanj nabirko. Kar nekaj ste mu dali v soboto in nedeljo v naši župniji,
enako pa tudi pri frančiškanih na Tromostovju. Hvala vam ...
Občudoval sem njegovo – rekel bi – “nežnost”: znal je biti zelo pozoren,
njegove besde so uglajene, pozoren je bil na red in v zahvalo mi je napisal zelo
lepo pismo. – Zdaj imamo prijatelja tudi v Senegalu ...

Bogoslovci ob nedeljah pri nas
Kakor lani bodo tudi letos v našo župnijo prihajali trije bogoslovci. Ravnatelj Peter Kokotec pravi, da je namen tega obiska
»preprosto darovanje in pričevanje v skromnosti in vključenosti v
občestvo«.
K nam bodo prihajali trije bogoslovci: Janko Potisek iz Dola
pri Ljubljani, 5. letnik (zgoraj), Rok Gregorčič iz
Šiške v Ljubljani, 3. letnik (desno), in Mel Kovic iz
Mirna pri Gorici, 2. letnik (levo). Včasih bo prišel
eden, drugič dva ali pa vsi trije, kakor jim bodo
dopuščale druge naloge, npr. asistiranje v stolnici.

Praznik Svetega Duha

Še vedno se z veseljem spominjam našega praznovanja prihoda Svetega
Duha. Ostalo mi je v spominu, kako mirno je vse potekalo, pogumno sodelovanje otrok in staršev, navdušeno petje – res prihod Svetega Duha. Nadškof je
vsakemu birmancu nekaj potihoma rekel ... stal sem zraven, pa nisem slišal.
Gotovo je bilo nekaj pomembnega.
In srečanje po birmi: najprej smo si seveda pripovedovali o darilih in si jih
kazali, potem pa je beseda brez težav stekla o duhovnih sadovih. Vse, kar ste
rekle, bi lahko povzeli v ugotovitev: Sveti Duh človeku podeli večjo samozavest
in občutek odraslosti. Da bi le bilo njegovo delovanje vedno močnejše!

Koledar za november 2018
31.10. sreda, sklep rožnovenske pobožnosti;
1. 11. četrtek, slovesni praznik vseh svetih; maše kot ob nedeljah;
- ob 15.00 v cerkvi Vseh svetih maša za rajne, nadškof Stanislav Zore;
- ob 16.30 pri nas molitev rožnih vencev za rajne z omembo rajnih, ki
ste jih na listkih priporočili v molitev;
- ob 20.00 v cerkvi Vseh svetih na Žalah večer za mlade;
2. 11. petek, spomin vseh vernih rajnih; vsak duhovnik lahko mašuje trikrat,
zato bodo svete maše ob 10.00, 17.00, 17.30 in 18.00;
- prvi petek, obhajanje bolnikov in starejših po domovih;
4. 11. zahvalna nedelja, preberi nadškofovo zahvalo v Našem občestvu;
7. 11. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
10. 11. sobota, ob 9.00 v Zavodu sv. Stanislava srečanje za člane ŽPS;
18. 11. nedelja, ob 9.00 zahvalna maša za zakonske jubilante.
21. 11. sreda, ob 19.30 drugi koncert Sakralnega abonmaja: Mešani pevski
zbor Ignacij Hladnik iz Tržiča bo pod vodstvom Tomaža Megliča izvedel
Requiem norveškega skladatelja in organista Iverja Kleiveja;
22. 11. četrtek, god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe;
25. 11. nedelja Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, sklep cerkvenega leta;
26. 11. ponedeljek, začetek tedna Karitas;
29. 11. četrtek, začetek devetdnevnice pred Brezmadežno.

Zakonci jubilanti ...
Zakonske jubilante vabimo na srečanje v nedeljo, 18. novembra, ob 9.00.
Pri maši se bomo skupaj z vami Bogu
zahvalili za vse milosti, ki ste jih v svojem
ži-vljenju prejeli, obnovili zakonske obljube in Gospoda prosili, naj še naprej spremlja vas in vaše domače.
Vabljeni vsi, ki obhajate okroglo obletnico (10, 20, 30 ...) ali vmesno (5, 15, 25
...). Vsem bomo poslali vabilo, sami pa povabite še koga, ki ga nimamo na seznamu.
Svete maše: delavnik 18.00, nedelja 9.00, 10.30 in 18.00.
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00.
Župnijska karitas: torek 16.30–17.30, pogovor o težavah: ponedeljek 10.30.
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