
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

BOG NI BOG MRTVIH! 

 

Danes sklepamo teden, v katerem smo se spominjali naših dragih rajnih in 

Božja beseda nam ob tej priložnosti spregovori nekaj zelo pomembnega 

prav glede tega vprašanja. 

Nekega dne so prišli k Jezusu nekateri saduceji z namenom, da bi se 

posmehovali nauku o vstajenju od mrtvih (za razliko od drugih verskih 

skupin tistega časa, saduceji niso verovali v angele in v vstajenje od 

mrtvih). Pripovedovali so mu zgodbo, za katero ne vemo, ali je bila 

resnična ali izmišljena. Neka ženska se je poročila z moškim, ki je umrl, ne 

da bi zapustil potomstvo. Iz spoštovanja do Mojzesove postave jo je za 

ženo vzel njegov brat, ki ga je zadela ista usoda; tako se je zgodilo tudi s 

preostalimi petimi brati, dokler ni končno umrla tudi žena. In sedaj je tu 

zahrbtno vprašanje: komu od sedmih bratov bo pripadla ta žena ob 

vstajenju? 

V odgovoru Jezus znova potrdi predvsem dejstvo vstajenja in istočasno 

popravi materialistično in karikirano predstavo, ki so jo imeli saduceji: 

»Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni 

vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne 

morejo več; enaki so namreč angelom in so Božji sinovi, saj so sinovi 

vstajenja«. 
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NOVEMBER:   Mesec spomina na rajne   

JAZ SEM Z VAMI VSE DNI… (Mt 28,20) 

November je mesec konca in je mesec začetka. Dnevi se krajšajo, jutro in 

večer sta si vedno bližje, vedno dlje pa moramo spet čakati jutro. To je čas, 

v katerem pogrešamo svetlobo, luč, sonce; čas v katerem se nas lahko 

poloti nekakšna brezvoljnost.  

 K temu lahko pripomore tudi svet v katerem živimo. V tem svetu 

doživljamo vsakodnevni boj za oblast, za moč, za prevlado. Svet, v katerem 

umiranje lačnih, revnih in izkoriščanih umikajo očem, da ne bi vznemirjali 

bogatih, v ospredje pa vsiljujejo ideologije in skupine, ki zanikajo naravne 

zakone in Božjo postavo, ki je položena v svet in človeka. Svet, 

v katerem so napovedali neusmiljen spopad družini in njenim 

svetim temeljem.  

 Mrak poglobi še grešnost v Cerkvi, ki se kaže na toliko 

načinov; boj za moč, zavist, pa do osebne grešnosti vsakega 

izmed nas.  

 Začnimo s praznikom vseh svetih. Svetost. Ne samo v umetniških 

delih, ampak svetost, ki jo živijo naši bratje in sestre, ki jo živijo kristjani v 

moji župniji, tista svetost, ki vedno znova nagovarja in spodbuja vsakega 

izmed nas. »Če hočemo odstraniti zlo iz korenin, vedimo, da zla ne 

moremo odstraniti s strogostjo, ampak s svetostjo« (F.Lombardi) 

SLOMŠKOV KOTIČEK: Slomšek se je rad zadrževal v družbi dobrih 

preprostih, skromnih ljudi-prijateljev.  Med njimi je nastalo kar nekaj 

veselih pesmi, ki so pozneje ponarodele. Še bolj kot pesnik, se je Slomšek 

v tistem času odlikoval kot dober pridigar. Ljudje so od blizu in daleč 

prihajali poslušat ognjevitega mladega govornika. Njegov 

slog je bil poln vsakdanjih primerov in je govoril, kakor mu 

je narekovalo srce. Pridige so bile kratke, jasne, preudarne z 

bogatim sporočilom.   

 Po kratkem kaplanskem mestu na Bizeljskem in pozneje v Novi 

Cerkvi, je bil imenovan za spirituala (duhovnega vzgojitelja) bogoslovcev 

v Celovcu. Ni bil samo vzgojitelj, bogoslovce je učil slovenskega jezika, 

pridiganja, petja, igranja klavirja, …To službo je opravljal 9 let. (Se 

nadaljuje)  

KARITAS: Spoštovani dobri ljudje, nekaj ozimnice in drugih artiklov ste 

že pripeljali. Iskrena hvala. Lepo pa prosim tiste, ki še nameravate kaj 

prispevati tistim, ki nimajo, če lahko to pripeljete do 20. novembra.   



 Ker nam nič ne manjka in imamo vsega več kot potrebujemo, ste 

lepo naprošeni, če lahko na današnjo, »Zahvalno nedeljo« prinesete v 

svojih vrečkah artikle iz trgovine, ki imajo daljši rok trajnosti in 

to odložite okrog oltarja. Nekaj praznih Karitasovih vrečk je še 

zadaj v cerkvi in s primernimi artikli napolnjene lahko prinesete 

tudi med tednom – do prihodnje nedelje v župnišče. Če me ne 

bo doma, se oglasite pri ga. Vidi. Vse to bodo prišli iskat iz 

Nadškofijske Karitas Maribor in razdelili med tiste, ki nimajo. Prisrčna 

hvala za Vaš čut in pomoč.   

SPOMINI:  Lepo se zahvalim vsem, ki ste vrnili kuverto z napisanimi 

imeni tistih, za katere bomo v novembru še posebej molili. Vse štiri sobote 

v mesecu novembru, ob 7.30 bodo sv. maše zanje.  

 Če ste pripravljeni priložiti kak dar, bo ta namenjen za, že dalj časa 

načrtovan spremenjen način ogrevanja župnišča, se lepo priporočam. Sedaj 

je še vedno na olje, kar je velik strošek. Skupaj s strokovnjaki iščemo, 

kateri način ogrevanja bi bil najbolj optimalen. Nagibamo se na sistem, 

»voda – voda«. Nič še ni dorečeno, iščemo, tipamo, se posvetujemo. V ta 

namen bi šla Vaša sredstva. Prisrčna hvala že vnaprej!  

ZAHVALA: Zahvalna nedelja: Danes je zahvalna nedelja. Hvaležnost 

nas uči, da je življenje dar, da smo dar mi sami, da so drugi podarjeni nam 

in mi podarjeni drugim. Hvaležnost nas uči, da stvari v našem življenju 

niso samoumevne, da bi jih lahko tudi ne bi bilo. 

         Spoštovani dobri ljudje! Ko gledam nazaj, na vsakem koraku vidim 

Vašo dobroto, velikodušnost in pomoč, osebno do mene in do župnije v 

različnih oblikah. Večkrat se sprašujem, kako to, da me je Bog poslal ravno 

k Vam, k tako dobrim ljudem? Lahko bi bil kje drugje, kjer vsega tega ne 

bi bilo. Zato sem Vam za vse hvaležen, posebej pa za to, da molite zame. 

Papež Frančišek je rekel, da bi morali nad vhodom v vsako 

hišo napisati dve besedi: »Hvala« in »Oprosti«. Nad vsako 

hišo v župniji bi moral jaz napisati HVALA, za različne 

oblike pomoči in OPROSTI, za tisto, kar bi moral storiti za 

Vas pa nisem. Vedno znova ste pripravljeni pomagati, sodelovati, iskati 

nove oblike pastorale in stvari izboljšati. Hvala vsem sodelavcem v raznih 

skupinah od članov ŽPS do ministrantov. Hvala za materialno in duhovno 

pomoč. Posebej hvala, da se trudite biti lep zgled verskega življenja, za 

poštenje, mir in skrb za skupno dobro. Posebej hvala vsem, ki ste se letos 

cerkveno poročili in mamam in očetom, ki ste sprejeli novo življenje. To je 

naša prihodnost. Ob zahvali, prosim Marijo in Boga Očeta, naj Vas varuje 

in blagoslavlja še naprej.  



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

Zahvala g. Romanu in ga. Adrijani: Iskrena hvala spoštovana dobrotnika, 

da nam že polnih 18 let tiskata Marijin list za »Boglonaj!« Velika je Vajina 

dobrota do župnije, naj Vama bo obilno tudi poplačano z zdravjem in 

blagoslovom pri Vašem delu.  Hvaležni župnik in župljani. 

OZNANILA:     

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
     6. nov. 22  

32. navad.  ned. 
Zahvalna ned. 
 
 

7.30      za žive in rajne župljane 
10.00    za  + Ivana obl., vse Unukove, Beraničeve in  
                        Karničarjeve  

PONEDELJEK 
      7. nov..  

Engelberrt, škof 7.30     za +  Martina Ribiča in sorod. 

    TOREK 
     8. nov. 

Gotfrid, Bogomir 7.30     za  + Matildo Frangež obl. in sorod. 

    SREDA 
      9. nov.  

Teodor, Božidar, 
Darko 

7.30     za +  Ano  Lah obl. in Ludvika 

   ČETRTEK 
       10. nov. 

Leon Veliki, 
papež 

7.30     za + starše Pauman in Medved, Stanka in  
                      sorodnike 
18.00   za  +  Mileno   Dolenc 
               (Molitvena ura za nove duh. in red. poklice)   

       PETEK 
        11. nov. 

Martin, (Davorin) 18.00     za +  Martino obl. in Martina  Jerič 

     SOBOTA 
       12. nov.   

Emilijan, Milan 

7.30       za vse  + katerih imena ste napisali v kuverte 
18.00      za + Martina Unuk, starše, Marijo in Franca  
                        Paja 
               (Molitvena ura za družine pred Najsvetejšim)   

   NEDELJA 
    13. nov.  2022  
 

33. navad. ned. 
 Stanislav Kostka 

7.30      za  žive in rajne župljane    
10.00    v Cirkovcah ni sv. maše. Povabljeni v Mihovce 
               za  žive in  rajne vaščane  Mihovc in Drag. v.  
18.00    za + Marijo Mihalič  30. dan 

Koledar in Pratika za l. 2023: Oboje lahko dobite pri ga. Vidi. Vas pričakuje! 
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