SKUPNA OZNANILA
– Danes je 30. nedelja med letom, žegnanjska.
– Med jesenskimi počitnicami NI verouka, je pa jutri in v torek oratorij za otroke ter izlet v
petek. Lahko se še prijavite ter pripeljete otroke na počitniške programe.
– V sredo je zadnji dan v mesecu, spomin sv. Janeza Boska – in tudi dan reformacije. Na
Pobrežju bo ob 11.00 sveta maša za + duhovnike. Vabljeni.
– V četrtek zapovedani praznik VSEH SVETIH. Popoldne molitev za rajne pri križu na Dobravi
ob 14.00. Posebej vabljeni k don Bosku pred večerno mašo ob 17.00. Molili bomo rožne
vence za naše pokojne, še posebej za tiste, ki so umrli zadnje leto. – Mladi vabljeni k molitvi
v kapelo na pobreško pokopališče ob 20.00.
– V petek je spomin vernih rajnih in tudi prvi v mesecu. Maša v domu oskrbovancev ob
16.00.
– Prihodnja nedelja 31. med letom, zahvalna – ko obhajamo tudi nedeljo zakoncev
jubilantov.
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– V četrtek, na praznik Vseh svetih, maše ob 8.00; 10.30 in 18.30.
– Srečanje zakoncev-jubilantov bo torej prihodnjo nedeljo, ki je tudi zahvalna, in sicer ob
10.30. Prosimo, če se zglasite v župnijski pisarni ali javite ge. Dubravki Jajčevič tisti, ki letos
obhajate okrogle obletnice poroke: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … To je tudi
prva nedelja v mesecu, ko vas vabimo k darovanju za potrebe cerkve – kot vidite: za
ureditvena dela in prostore Karitas.
– Umrla je Marija Špernjak. Domačim iskreno sožalje. Zahvala za njeno prepevanje v
župnijskem pevskem zboru. Priporočamo jo v molitev.
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– V četrtek, na zapovedan praznik Vseh svetih, bo sv. maša ob 9.00.
– V petek, na dan vernih rajnih, bomo obiskali bolne in ostarele na domu.
– Srečanje zakoncev-jubilantov bo torej prihodnjo nedeljo, ki je tudi zahvalna, in sicer ob
9.00. Prosimo, če javite ge. Darji Čurič tisti, ki letos obhajate okrogle obletnice poroke: 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 …
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– V sredo možnost ogleda filma Marijina zemlja v cerkvi Sv. Rešnjega telesa ob 18.00.
– Nova številka Družine je na razpolago ter Marijanski koledar 2.50 € in Pratika 5.90 €.
– Dar za Karitas lahko daste tako, da kupite njihove sveče za na grob po 1,50 € ter vzamete
vrečke.
POPOLNI ODPUSTEKCerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak
obisk pokopališča in molitev za rajne, če opravimo spoved, prejmemo obhajilo ter zmolimo
vero in Oče naš po namenu svetega očeta. Priložnost za spoved bo pred mašo in v prazničnih
dneh med mašo.

Nedelja, 28. 10. 2018
»LE POGUM, VSTANI, KLIČE TE!«
Ano je pri trinajstih letih prizadela ločitev staršev. Še posebej
jo je ranilo nasilje očeta nad mamo in vso družino. Oče ni
prejel ljubezni in zato je ni znal deliti. V Ani je nastajala
praznina. Nobena stvar je ni mogla napolniti. Mama ji je
morala kupovati modne obleke. Začela se je ličiti. Dekleta so
ji zavidale njeno lepoto. Še bolj je postala osamljena. Fantje
so samo izkoristili njeno telo za noč; čez dan jim ni bila
zanimiva. Nehala je funkcionirati čez dan. Svoje življenje je
usmerila v noč. Postala je striptizeta v mestu Milanu. Na
portalu Aleteia.si si lahko preberete njeno pričevanje:
»Nočno življenje je ponujalo srečo, ki je prej nisem poznala.
Sebi nisem bila všeč, a fantom sta bila všeč moje telo in ples.
Telo in ples sta bili orodji, s katerima sem lovila in imela vedno
nove moške. Naredila sem celo tečaj plesa, po katerem sem
postala plesalka v predstavi. Začelo se je s televizijo, s
šovbiznisom, postala sem prepoznavna in popularna. S
skupino smo potovali po vsem svetu … Kljub uspehom
nočnega življenja sem se domov vsak dan vračala žalostna in
umazana. Na svojem telesu nisem nikoli čutila nežnih in
prijaznih dotikov; to so bile vedno nasilni dotiki, polni
vzburjenja in strasti. To je še poglabljalo občutek osamljenosti
in zniževalo mojo samopodobo. Potrebovala sem čustva,
potrditev, nežnosti. Hrepenela sem po tem, da bi mi kdo
povedal, da sem lepa, da je vame zaljubljen, a se to ni nikoli
zgodilo.«Mama je mnoge prosila za molitev. Počasi je spet
prestopila prag cerkve. Začutila je, da je edini Jezus, ki jo
resnično ljubi. Sedaj kot redovnica vesela pričuje zanj.
Slepi Bartimaj iz Jerihe je vpil k Jezusu: »Davidov sin, usmili se
me!« Odvrgel je plašč in pogumno stekel k Jezusu, ki je dejal:
»Tvoja vera te je rešila!« Jezus želi rešiti mene in tudi tebe.

don Boskovi salezijanci
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RAZPORED SVETIH MAŠ
SVETE
MAŠE
NEDELJA
28. 10.
30. NML - ŽEGNANJSKA

ponedeljek
29. 10.
Mihael Rua, 1. don
Boskov naslednik
torek
30. 10.
Marcel, mučenec
sreda
31. 10.
Bolfenk, škof
četrtek
01. 11.
VSI SVETI
zapovedan praznik
petek
02. 11.
Spomin vernih rajnih
sobota
03. 11.
Viktorin Ptujski, muč.
NEDELJA
04. 11.
31. NML - ZAHVALNA

Sv. Janez
Bosko
8.00

Sv. Frančišek
- Radvanje
9.00

10.30
8.00

28. oktober – 4. november 2018
za + Janeza Šumaka in stare starše Ros
za + starše Zimič - Ogrizek
za + in žive farane ter dobrotnike

18.00

za + Oskarja in Amalijo Koren

18.00

v čast Mariji Pomočnici za zdravje, blagoslov
za + Hermana Vocovnika

18.30
8.00
18.30
8.00

za + Rozo Grašič

18.30
8.00
9.00
10.30
18.30
8.00
16.00
18.30
8.00
18.00
18.30
8.00
9.00
10.30

za + in žive farane ter dobrotnike
za nove duhovniške in redovniške poklice
za + starše Ciglar in Balažic
za + Marijo Špernjak, 7. dan
v čast Srcu Jezusovemu
za + in žive v domu oskrbovancev
za + Antona in Marijo Linec
v čast Srcu Marijinemu
za + in žive farane ter dobrotnike
za + Eriko Pšunder Koren, 30. dan
za + starše in brata Tomažič

/gregorijanske maše opravljamo za + Slavico Einfalt/

"Briga me samo neki Nekdo, ki ve za nas. Oziroma ne samo, da ve

za nas, ampak za nas tudi skrbi in nam pripravlja neko prihodnost,
ki prekaša mizernost našega življenja na zemlji.« (Alojz Rebula)
ALOJZ REBULA, eden najpomembnejših slovenskih pisateljev ter velik kristjan, je umrl v 95.
letu starosti. Spodaj navajamo nekaj njegovih misli o:

* spreobrnjenju
K veri me je bolj kot intelektualno iskanje vodilo trpljenje. Važna etapa na poti k Bogu je bil zame
Lurd, kamor sva z ženo romala z bolniškim vlakom. Prijetno sem se počutil, vendar brez posebnih
doživetij. Ko smo že odhajali, mi je žena rekla, naj se skopam v lurški vodi. Zdi se, kot da se tista
pirenejska voda, v kateri se menda še nihče ni okužil, še danes ni posušila na meni.
* molitvi
V Lurdu sem odkril »cepin«, ki me je prepeljal čez vrsto življenjskih prepadov. Rožnega venca do
danes nisem opustil. Na rožni venec sem se navadil, kot sem bil nekoč, ko sem še kadil, navajen
na tobak. V trikratnem dnevnem zvonjenju zaznavam spomin na največji dogodek v človeški
zgodovini. Če imam čas, grem rad, kot se pošalim, »na kavo« k prijatelju Gospodu. Če bi vzeli
zares evharistijo, če bi verjeli, da je tam živi Bog, bi bilo v cerkvah več prometa kot v barih in
bankah.
* trpljenju
Bolj kot na gori Tabor se od mladih let čutim doma v Getsemaniju. Moj življenjski kruh ni ravno
veselje. Zato mi v krščanstvu ni težko sprejeti skrivnosti, ki bi jo moderna teologija rada obšla,
namreč skrivnost križa. Med Kristusovimi nauki mi posebej imponira, kako je osmislil trpljenje.
Večinsko mnenje je, da je vse, kar je povezano s trpljenjem in boleznijo, izguba. Kristjani pa vemo,
da je res obrnjeno: s trpljenjem Cerkvi bolj pomaga nekaj deset bolnikov kot vsi koncilski očetje
skupaj. Krščanstvo trpljenje osmisli. Kaj naj marksizem reče o trpljenju? Kolikor ga sploh prizna.
Zanj obstaja socialno trpljenje, danes še to ne. Ključ za razumevanje trpljenja zame ni kakšen še
tako junaški stoicizem, ampak samo Kristus.
* poti do vere
K veri ne prideš z umovanjem, ampak s čim vrednejšim življenjem. Skušaj biti čim boljši človek,
pa boš videl, kam te bo to pripeljalo. Kar drži ljudi stran od vere, niso razumski argumenti, ampak
življenjska drža. Zahtevno je biti kristjan. Ni zahtevno držati se zapovedi in običajnih molitev.
Najzahtevnejše je biti kristjan na ravni medčloveških odnosov, ko je treba prenašati, odpuščati,
pozabljati, sočustvovati. V svetu je toliko sebičnosti, pohlepnosti, nevoščljivosti, nestrpnosti,
vulgarnosti … Dejansko smo veliki reveži sredi velikih revežev. Kocbek je imel navado reči: Kakšne
uboge pare smo! Sicer pa mi vera ožarja tudi žalostno človeško dolino. S šentflorjansko vred …
Brez vere bi bil teže Slovenec.
* prihodnosti
Ne verjamem v kakšno veliko prihodnost tega planeta na tehnološki ravni. Naj naredijo
kakršenkoli izum, bistva sveta ne bodo spremenili. Kvečjemu lahko prinese perspektive nekega
legitimnega razvoja, recimo konec nafte, vode, dviganje morske gladine … prihodnosti ne morem
videti rožnate. Kaj mi potem daje drugačno vizijo, ki vse to presega? Krščanstvo. Ki v zgodovini
ne vidi konca, izteka, vidi pa sodbo. In to mi je strašno pri srcu: sodba, sojenje nad tem, kar je
bilo. Ob vseh neskončnih krivicah, ki jih je doživelo človeštvo, vključno s slovenskim narodom, z
mojo primorsko zemljo. Mislim, da potrebuje človeška zavest neko dokončno sodbo nad vsem,
kar je bilo. Konec pride, to vemo, lahko jutri, lahko čez tisoč ali dva tisoč let. Kdo si je predstavljal,
da bo konec komunizma? To, da so se tako klavrno zrušili -izmi, je zame dokaz Božjega obstoja,
dokaz, da Bog vodi zgodovino.

Halloween je proslavljanje smrti in pekla!
Obred diaboličnega češčenja
Te dni nas z vseh strani vabijo reklame na »čudovito zabavo« ob dnevu Halloweena. Izjemno
bogata paleta ponudbe seveda ne omenja, da dejansko gre za goltajoči vrtinec - ples Prešernove
Urške s Povodnim možem! Takole pravi visoka satanistična svečenica: »Halloween daje možnost
najbolj običajnim ljudem, da za eno noč okusijo moč Zla in imajo priložnost, da plešejo s Hudičem.
Vidim sataniste širom Sveta, ki se družijo v majhnih skupinah to noč in nazdravljajo peklenskim
silam.« J. M. v svoji knjigi poudarja, da je ta dan najpomembnejši za iniciacijo satanistov. To je
dan, ko še dandanes žrtvujejo Satanu življenja živali in celo ljudi, od otrok dalje, v grozljivih
satanističnih obredih. Zlo še ni pokončano, vsako leto izgine v teh obredih na tisoče ljudi. Okultisti
in satanisti združeni pošiljajo v Svet močne zle duhove, zle sile. Odkrito promovirajo smrt, hudiče,
čarovnike/ce/ in razne okrutne
hude duhove. Če prisostvujemo takim zabavam, se, morda nevede, izpostavljamo delovanju
raznih duhov in demonov. To ni dan zabave, pač pa delovanja izjemne povezanosti satanistov in
močnega čarovništva, nobena od teh sil ni nedolžna. Ne igrajmo se z Zlom, z duhovi in demoni!
1 Kor 10, 20-22.
Poganske korenine Halloweena
Pa poglejmo še zgodovino. Starodavni Kelti so naseljevali Anglijo, Wales, Škotsko, Irsko in
severozahodno Francijo. Že v VI. stoletju pred Kristusom so se od starega leta poslavljali s
Praznikom sonca 31. oktobra. Prakticirali so pogansko religijo pod vodstvom njihovih duhovnikov
– Druidov. Slednji so zasloveli tudi zaradi kamenitih spomenikov (Stonehenge) in drugih
astronomskih koledarjev, ki so jih oblikovali. Konec leta je bil zanje čas, ko je po njihovem
verovanju bog smrti dovolil rajnim, da
so se vrnili na zemljo in jo napolnili s smrtjo in strahom, saj je bila ločnica med živimi in mrtvimi
izbrisana in vsi so se pomešali med seboj. Kelti so verovali, da so tisto noč prišle na dan pošasti
in hudobni duhovi, da bi ustrahovali svet. Te pošasti in hudobne duhove, pa je bilo potrebno
pomiriti in se obvarovati pred njihovim vplivom. Zato so jim uprizarjali strah zbujajoče prizore in
se šemili, da bi jim bili čimbolj podobni in bi se izmuznili njihovim grozečim polgedom. Darovali
so jim tudi hrano in kurili grmade, pa človeške žrtve.
Noč, ko ni nihče mirno spal
Po keltskem verovanju so duše nekaterih mrtvih bile ujete v telesih divjih živali in rešiti jih je bilo
mogoče z darovanjem žrtev (in to celo človeških) bogovom. Originalna Halloween je bila grozljiva
noč žrtvovanja ljudi. V tej noči so njihovi druidi darovali na različne načine otroke – žive so sežgali
v ognju, njihov prah pa polagali v izdolbene posode, nekatere so ubijali s puščicami, jih nabadali
na palice, pili njihovo kri, uživati jih je bilo nadvse koristno ... Vsaka vas je morala vsako leto
darovati otroka, nihče pa ni vedel, katerega prvorojenca bodo svečeniki izbrali. Morija se je
končala šele s pokristjanjevanjem, kljub temu pa so potomci še ohranili nekatere starodavne
običaje in šege. Tako praznujejo tudi noč čarovnic. V sodobnem času se zbirajo na ta dan satanisti
po vsem svetu in darjujejo satanu tudi človeške žrtve in opravljajo magične obrede.

Mnogi dandanes ne poznajo starodavnih keltskih verovanj in žrtvovanja ljudi. Tako jim je
Halloween postal noč zabave v oblačilih čarovnic ipd. Je mar čas mogel razvodeniti težo spomina
na te človeške žrtve? Bi mogli mi čez stoletja brez predsodkov sprejeti praznovanje ljudi,
našemljenih v oblačila morilcev žrtev v Kočevskem rogu ali Barbarinem rovu ali koncentracijskih
taboriščih in to na samo obletnico imenovanih morij? Ali pa morda spomin na od Druidov
pomorjene nedolžne otroke nima iste teže? Stvar etike in kulture, predvsem pa srca.
Paradoks današnjega časa
Dandanes hočemo za vse uveljaviti znanstveni pristop, gledamo pragmatično, Boga je svet zavrnil
kot zastareli mit, kot hudobnega duha, čemur je sledila duhovnapraznina, ki jo je treba zapolniti.
Tako se je svet pričel zatekati k poganskim praksam in vraževernosti. Kultura smrti današnjice je
povzročila, da nas ne ganejo milijoni splavljenih otrok in še mnogo večje množice umirajočih
zaradi lakote in zapuščenosti. Svet se raje prepušča tokovom sodobne (sub)kulture, tako se v
življenja ponovno vrača strah in negotovost, ter smrt in onostranstvo brez Boga. Tako z obredi
poizkuša ukrotiti sicer neobvladljive sile. Popolnoma nekritično se prepušča raznoraznim
ezoterinim in magičnim praksam, negativne posledice, ki se odrazijo večkrat šele po daljšem času
(»strup z za nekaj časa odloženim delovanjem«), pa so lahko usodne. V take aktivnosti pritegnejo
celo otroke. Tako sem pred leti prebrala v reviji za osnovnošolce, da je klicanje duhov povsem
nenevarna in odlična družinska zabava. Je bila to samo ignoranca znane avtorice ali so bile
posredi druge tendence? Pojavlja pa se tudi praznovanje Hallowena doma, v šolah in celo vrtcih!
Ne dovolimo jim, da se tega udeležujejo! Nevednost namreč nikogar ne zavaruje pred
posledicami zla! Če verjamemo ali ne, da je peč vroča, ob dotiku nas opeče, torej zavarujmo
nevedne!
Halloween in kristjan – pridruži se nam!
Seveda pa kristjani praznujemo Halloween (dan pred praznikom vseh svetih) – vendar tistega s
krščanskimi koreninami. V cerkvah pripravljamo molitvena bdenja za blagoslov in varstvo naroda
in rešitev duš iz vic –organiziraj ga tudi ti v tvoji župniji. Bodi luč v temi! Skupaj slavimo Gospoda
Življenja! Tega dne se pripravljamo na praznik vseh svetih in vernih duš, tudi tistih svetih, ki niso
bili kanonizirani. Spominjamo se z ljubeznijo vseh dragih našemu srcu ter molimo zanje in
darujemo maše – kakor tudi za vse pozabljene duše, da bi čimprej dosegli tisto popolnost, ki je
vstopnica za Nebesa. Na dan vernih duš se spominjamo vseh, ki so umrli v Kristusu in imajo
zagotovljeno rešenje, a še niso dosegli svetosti v Gospodovi očiščujoči ljubezni. Povabljeni smo,
da molimo za naše prednike, zanamce, prijatelje, sosede, neznance, vse brate in sestre in
prosimo zanje, da bi dosegli nebeško kraljestvo. Gospod nam namreč obljublja, da oko ni vedelo,
uho ni slišalo in v človekovo srce ni prišlo, kar je On pripravil njim, ki ga ljubijo. Bog pa neizmerno
ljubi vse ljudi, zato je tudi za vse pripravil prostor v nebesih – le odločiti se je potrebno Zanj.
Zatorej storimo, kakor nas nagovarja Sveto pismo Sir 2,18: »Vrzite se v naročje Gospodovo…,
zakaj kakor je velik, tako je tudi usmiljen!« Pa prijetne praznike vsem ob obujanju spominov in
molitvi zanje, ki so odšli h Gospodu pred nami!
Magdalena Ganzitti

