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VSTAJENJE MRTVIH

Tisti čas je Jezus rekel: »Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu, ko je
imenoval Gospoda Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti
njemu vsi živijo.«
(Lk 18, 4-8)
Pred nami je slovesni praznik VSEH SVETIH. Prvega novembra kristjani
slavimo vse, ki so lepo živeli. Sedaj se veselijo pri Bogu v nebesih. Nekateri so
razglašeni za blažene ali svetnike. Je pa še veliko večja množica vseh, ki jih je
Bog sprejel k sebi v nebesa. Nekateri so še na kraju očiščevanja, v vicah. Zanje
molimo, pa darujemo sv. maše, da bi čim prej doživeli polnost sreče pri Bogu.
Pred nami je torej svetla prihodnost. Bl. škof Anton Martin Slomšek je to lepo izrazil v pesmi: »V nebesih
sem doma …« Po vsej verjetnosti se bomo še nekaj časa očiščevali v vicah. Končno se bomo vsi srečali pri
Bogu. Zaživeli bomo kot velika družina v blaženi sreči v Nebeškem kraljestvu.
Franc Brečko, župnik

OBVESTILA

• Danes, 30. oktobra, 31. nedelja med letom.
• V torek sloveni zapovedani praznik VSEH SVETIH. Maša: Trstenik ob 14.00; Tenetiše ob 16.00.
Molitve Očenašev za rajne dvajset minut pred mašo; po maši molitev in pokropitev grobov. Lepo
vabljeni k molitvi rožnih vencev za vse rajne v župnijski cerkvi na Trsteniku ob 17.30. Nato vabljeni
v salezijanski dom na pečen kostanj. Hvala za darove za Očenaše.
• V sredo, 2. novembra, spomin vseh vernih rajnih. Maša: Tenetiše ob 7.00; Trstenik ob 19.00.
• V petek 4. novembra, prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu. Obisk bolnih in ostarelih
na domu.
• V soboto, 5. novembra, prva v mesecu: posvetitev Srcu Marijinemu.
• Prihodnja nedelja, 6. novembra, 32. med letom, zahvalna.
• Prisrčna zahvala vsem, ki oblikujete življenje župnije: ključarjem, župnijskemu pastoralnemu svetu,
organistom, zborom, inštrumentalistom, katehistinjam, zakristanu, ministrantom, animatorjem;
hvala za čiščenje, krašenje, gospodarska dela. Res hvala vsem za vse. Vsem izreka zahvalo tudi naš
nadškof Stanislav Zore.
• V ponedeljek, 7. novembra, srečanje katehetov ob 20.00.
• V petek, 11. novembra god sv. Martina, zavetnika naše cerkve in župnije.
• Nedelja, 13. novembra, 33. med letom. Smen ob godu sv. Martina. Mašno slavje bo vodil bivši župnik
g. Mirko Simončič. Priporočamo se za pecivo za pogostitev.
• Ob sreda družinski verouk za vse skupine ob 17.30 do 18.30. Birmanci v petek ob 15.30. Otroški
pevski zbor v petek ob 16.30.
• Narejena je nova hrastova ograja okrog cerkve.
• Salezijanci letos praznujemo stoto obletnico ustanovitve salezijanske inšpektorije (province)

v Sloveniji. Vabljeni k slovesni sveti maši v soboto 19. novembra ob 12.30 na Rakovniku, ki jo bo
daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
• Marijanski koledar za leto 2023 lahko dobite v župnijski pisarni po 3. €.
• Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.

NAMENI SVETIH MAŠ: OD 30. OKTOBRA DO 13. NOVEMBRA 2022
Nedelja
730 Tenetiše
830
Ponedeljek
1900

31. nedelja med letom
za + Staneta in vse Markovičeve
za + Alojza Sirca, 20 obl.
Volbenk, škof – dan reformacije
za + starše Franca in Pavlo Košir, sestro Marjanco, brata Andreja, Joža
v čast Mariji Pomagaj
VSI SVETI
Torek
za + Janeza Dolinarja, obl. in starše
1400
za + starše Janeza in Francko Markun
1600 Tenetiše za + Alojza Vindišar ter Ano in Matevža
Spomin vseh vernih rajnih
Sreda
700 Tenetiše za duše v vicah
1900
za + Vinka in Zofijo Cuderman
Četrtek
Viktorin Ptujski, škof
Petek
Karel Boromejski, škof
Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
Sobota
za + starše Franca in Angelo Rogelj, obl.
2000
za + Jožeta in Jano Beguš
32. nedelja med letom
Nedelja
730 Tenetiše za + Janeza in Manco Hribar, obl.
830
za + Jožeta in Francko Gregorc, obl.
Ponedeljek Engelbert, škof
za + Draga Lombarja, obl.
1900
za + Jožico Kadivec
Elizabeta, redovnica
Torek
za + Angelo Dolinar
1900
za + Vamprečove
Posvetitev lateranske bazilike
Sreda
za + teto Francko Štefe, obl. in vse Mlinarjeve
1900
Četrtek
Leon Veliki, papež
Petek
Martin iz Toursa, škof
Jozafat Kunčevič, mučenec
Sobota
za + Antona Robleka in Toneta Rozmana
2000
za + Petra in Matjaža Perko
33. nedelja med letom
Nedelja
730 Tenetiše za + Nežo Grašič
830
za + Stanislavo Pečnak
za + Frančiško Zupan
čiščenje in Trstenik: Mateja Rogelj
krašenje
Tenetiše: Košnjek Jerič Petra
Trstenik: Katja Rogelj, Silva Valjavec (SMEN)
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