ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 31. teden med letom

(30. 10. - 6. 11. 2016)
Izdano v Mozirju, 26. 10. 2016

ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek
31. 10.
Torek
VSI SVETI
1. 11.

8.00

za + Pepco Hriberšek iz Preseke

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00 za
za
za
15.00
za

+ Slatinšek Ivana in Marijo
+ Miha Blažič in starše
+ Pečnik Alojza in Osrednikove starše
+ Benekove
(kapela Vstalega Kristusa na Oljneku)

Sreda
2. 11.

Spomin vseh
vernih rajnih

8.00

Četrtek
3. 11.

Sv. Viktorin
Ptujski, škof

18.00 za nove duhovne poklice
za + Angelo France

Petek
4. 11.

Sv. Karel
18.00 v čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
Boromejski, škof
za + starše Pečnik in brata Franca

Sobota
5. 11.
Nedelja
6. 11.
2016

za + Rafkota Šolar
(Oljnek)
18.00 v čast Svetemu Duhu

18.00 za + Ano Lednik (8 dan)
za + Ivanko in Ladislava Janko (obletna)
za + Franca Goličnik (obletna)
32. NEDELJA
MED LETOM
- zahvalna

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00 za + Veroniko Mrzlak
za + Stanislava Karlatec in Marijo Bark
za + Napotnikove – Antona, Marinko,
Martina in Antonijo

ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Torek
1. 11.

VSI SVETI

15.00 za + Vrhovnikove

Sreda
2. 11.

Spomin vseh
vernih rajnih

9.00

za + Gostečnik Franca in Štefanijo

Nedelja
6. 11.
2016

32. NEDELJA
MED LETOM
- zahvalna

9.00

za + Medvedove (obletna za mamo)

GLASNIK

30. OKTOBER 2016

31. NEDELJA MED LETOM

EVANGELIJ 31. NEDELJE MED LETOM, l. C
Lukov evangelij 19,9-10
Jezus pa mu je rekel: »Danes je v to hišo prišlo
odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je
namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.«

OZNANILA
- V zimskem času bodo večerne maše v Mozirju ob
18.00, v Šmihelu pa ob 16.00.
- Verouka zaradi počitnic v tem tednu ne bo.
- Razpored za krašenje župnijske cerkve Mozirje: 6. 11. – Župnijski svet (zahvalna
nedelja).
- V torek, 1. 11. obhajamo praznik Vseh sveIh. Maše bodo ob 7.00 in 10.00 v župnijski
cerkvi, popoldne pa v pokopališki kapeli ob 15.00. Po sv. maši bodo pri križu molitve
za rajne. Po opravilih na pokopališču vabljeni v župnijsko cerkev k molitvi celotnega
rožnega venca za naše rajne. Še lahko darujete za spomine ob prazniku vseh Sve=h.
- Vsakoletna akcija “darujmo v spomin na rajne za žive, ki nas potrebujejo“ se bo
izvedla tudi letos ob prazniku Vseh sveIh, 1. 11., pred cerkvijo v Mozirju in na
mozirskem pokopališču. Ob prazniku Vseh sveIh, 1. 11., se spominjamo naših rajnih,
uredimo grobove in nanje nanosimo cvetja in sveč. Rajni pa potrebujejo tudi našo
molitev in dobra dela. Povabljeni smo, da namesto vsaj ene sveče ali cveta na grob
našim rajnim, darujemo za dobrodelne namene. V projektu sodelujejo sodelavci
župnijske Karitas in skavI.
- V sredo, 2. 11., je Vernih duš dan. Razpored sveIh maš na ta dan: ob 8 uri v
pokopališki kapeli, ob 9 uri v Šmihelu in ob 18. uri v župnijski cerkvi.
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- Šola za zakon bo v sredo, 2. 11. ob 20.00.
- Prvi četrtek in prvi petek: češčenje vsak dan
uro pred sv. mašo ob 17.00. V petek obisk
bolnikov.
- Vaško srečanje na Kolovratu bo naslednjo
nedeljo, 6. 11. ob 15.00.

GLASNIK
Naslednja nedelja je zahvalna nedelja. Ob tej nedelji izražamo svojo hvaležnosI Bogu in
ljudem za vse dobro, kar so nam storili. V cerkvah ponavadi z okrasitvijo pokažemo tudi
svojo hvaležnost za darove, ki nam jih naklanja Bog. Ob zahvalni nedelji se v cerkvah
daruje pri nabirki in v darovih zemlje in pridnih rok še posebej za potrebe župnišč, zato se
vam vaša duhonika že v naprej iskreno zahvaljujeva. Vaš dar je namreč edini dohodek, ki
ga duhovniki na župniji imamo (razen starejši pokojnine). Bog povrni za vse darovane
maše. Duhovnik lahko dnevno daruje več maš, a lahko zadrži dar samo za eno mašo
dnevno, ostalo oddamo na škoﬁjo, zato smo vam hvaležni tudi za ostale darove, ki jih
namenjate za življenje duhovnika.
PraIka: 5,50 €. Marijanski koledar: 2 €.

ŠMIHEL nad MOZIRJEM:
V zimskem času bodo petkove maše ob 16.00. Ta petek maše ne bo. Verouka ni zaradi
počitnic.
V torek, 1. 11., obhajamo praznik Vseh sveIh. Maša bo ob 15 uri popoldne, po sv. maši
pa se bomo zbrali pri križu, kjer bodo molitve za rajne.
V sredo, na Vernih duš dan, bo maša ob 9.00 uri.
Naslednja nedelja je zahvalna nedelja, zato cerkev okrasi župnijski svet. Ob tej nedelji
izražamo svojo hvaležnosI Bogu in ljudem za vse dobro, kar so nam storili. Ob zahvalni
nedelji se v cerkvah daruje pri nabirki in v darovih zemlje in pridnih rok še posebej za
potrebe župnišč, zato se vam vaša duhonika že v naprej iskreno zahvaljujeva.
_____________________________________________________________________
PASTIRSKO PISMO (slovenskih šklofov) O KRŠČANSKEM POGREBU - izbor
Celotno pismo se bo prebralo pri sveIh mašah na praznik Vseh sveIh 1. novembra 2016
Dragi bratje in sestre! Ob letošnjem prazniku vseh sveIh in vernih duš vam želimo ško\e
spregovoriI o vprašanjih povezanih s smrtjo in krščansko spoštljivim odnosom do
človekovega telesa tudi po smrI.
Smrtna ura kot pomemben del življenja - V naši veri sta smrt in pogreb najdražjih vsega
spoštovanja vredno dogajanje. DoIka se naših osebnih doživljanj, ki pogosto izzovejo občutek
nemoči, žalosI in strahu. Zelo močnó pa se doIka tudi človeka kot presežnega, verskega bitja.
Preko simbolov in besedil pri pogrebu nas SveI Duh Tolažnik usmerja v Kristusovo
velikonočno skrivnost: kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan s telesom vstal
od mrtvih, tudi mi upamo in verujemo, da se bo naša duša ob smrI srečala s svojim
Odrešenikom in bo naše telo deležno vstajenja.
Slovo od rajnega in pogrebna slovesnost - Krščansko slovo od rajnih ter pogrebne slovesnosI
izžarevajo vero v posmrtno življenje in jo s simboli izpovedujejo. Pogrebno bogoslužje ni samo
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izročitev telesa rajnega zemlji v pričakovanju vstajenja od mrtvih, ampak je namenjeno tudi
tolažbi svojcev in krščanske skupnosI ter izraža krščansko vero in upanje v večno življenje.
Zato je za krščansko žalovanje zelo primerno, da se ohranja, kjer je še prisotna, ali na novo
uvede molitev ob umirajočem in ob mrtvem človeku. To je primerno tudi, ko rajni ne leži
doma. Zbiranje k molitvi ob večerih je izraz vere in podpora rajnemu ter svojcem.
Upadanje krščanskih pogrebov in visok odstotek žarnih pokopov, ki Slovenijo uvršča v sam
svetovni vrh, in nekatere nove oblike, kot npr. raztros, nas kot kristjane izzivajo, da na kulturo
»odrivanja« smrI na rob življenja in čimprejšnjo pozabo rajnih odgovorimo:
Pokop telesa rajnega je za Katoliško Cerkev še vedno najprimernejša oblika slovesa. Zato
naj se telesa položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču ali drugem svetem kraju. S
tem krščansko občestvo izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles
poslednji dan. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrI, vendar je po Kristusovemu vzoru
namenjeno vstajenju. Zato ško\e močno spodbujamo vse kristjane, da, kjer je le mogoče, v
veri izberete tak način pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa. Pri obredih naj
sodeluje župnijsko občestvo, da se pokaže povezanost rajnega in svojcev s Cerkvijo. V proces
slovesa od rajnega naj se na možen način vključi obhajanje svete maše.
V Sloveniji je postal večinski način pokopa upepelitev in posledično žarni pokop. Razlogov je
več, od prostorske sIske v mesIh, ekonomskih razlogov do ideoloških nagibov. Cerkev
sprejema tudi ta način, a daje prednost pokopu telesa. V primeru žarnega pokopa mora
duhovnik ali drug pastoralni sodelavec previdno preveriI, da odločitev ni bila sprejeta iz veri
nasprotnih razlogov – v takem primeru cerkveni obred ne bi bil smiseln. Zaradi spoštovanja
do rajnega spodbujamo, da bi se kar v največji možni meri tudi z obredom, poslovili od
njegovega telesa še pred upepelitvijo. Tudi žare s pepelom rajnih je treba pokopaI ali
hraniI na sveIh prostorih (pokopališče, kapela); tako je bolj zagotovljena molitev zanje in
spomin nanje tudi v naslednjih generacijah. Hranjenje pepela rajnih doma za kristjane ni
primerno.
Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Želja po raztrosu v morje, v
gorah, gozdu ali drugod v naravi, ter pojavljajoče težnje, da pepel rajnega spremenijo v
spominske predmete ali ga preoblikujejo v dragulje, je posebej vprašljiva, saj bolj poudarja
ljubezen do narave kot odnos do Boga in občestva Cerkve. Upanje na večno življenje v Bogu
je s tem močno zatemnjeno. Lahko pa vodi tudi v razne zlorabe. Če ni določenega kraja
pokopa, groba, je zelo okrnjena možnost molitve in spomina, ki izhaja iz obiskovanja grobov.
V primeru, da se kristjan odloči zapusII po smrI svoje telo v medicinske raziskovalne
namene, kar je delo ljubezni do bližnjega, je primerno, da se pred izročitvijo obhaja obred
slovesa od rajnega, ki je podoben Istemu pred upepelitvijo.
OpozoriI želimo tudi na čedalje bolj prisotne krste ali žare, ki omogočajo pokop v posebnih
položajih ali izpostavljajo določene vidike posmrtnega življenja (npr. reinkarnacijo, žare iz
katerih lahko vzklije rastlina itd.), in za kristjane niso primerne.
Vaši škoZe

