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SVETOST IN SMRT

Mesec november nas s praznikom vseh svetih vabi k misli na osebno posve-
titev, s spominom na verne duše pa nas vabi k premišljevanju o minljivosti. 

Svetost je odločilna in smrt je neizbežna beseda. 
V tem času še posebej odzvanja Kocbekova himna večnosti:

Sem, ker sem bil,   
in vsakdo me bo mogel pozabiti.   
In vendar moram reči:   
Sem in sem bil in bom.   
In zato sem več od pozabljanja,   
neizmerno več od zanikanja, 
neskončno več od niča.   
Vse je večno, kar nastane,  
rojstvo je močnejše od smrti,  
vztrajnejše od obupa in samote,   
silnejše od hrupa in greha,  
slovesnejše od zavrženosti.  
Nikoli ne bom nehal biti.   
Nikoli. Amen.  



Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra  
                                                   POPOLNI ODPUSTEK

Ob svetih letih, za vse svete, ob praznovanjih župnijskih zavetnikov in ob 
drugih izrednih priložnostih ali določenih molitvah Cerkev odpre (to je 

privilegij papeža) svoj posebni »zaklad« milosti, kakor imenujemo odpustke, 
da bi posamezniku pomagala pri težkem boju s časnimi posledicami greha 
(kaznimi za greh).

Za lažje razumevanje odpustkov obnovimo, 
kaj se dogaja pri odpuščanju. Greh združuje v 
sebi krivdo in večno ali časno posledico. Krivda 
je osebna odgovornost za zlo, ki jo lahko odpusti 
le Bog. Tudi večno kazen, ki je vezana na veliki 
ali smrtni greh in praktično pomeni pogubljenje, 
lahko odpusti le Bog. Časna posledica za greh pa 
je vse, kar grešno dogajanje pusti v človekovi te-
lesni, psihični in duhovni strukturi ter tudi po 
spovedi ostane kot posledica greha, s katero se 
moramo sami in skupaj z drugimi še boriti. 

Primeri: če se nekdo spove greha jemanja 
mamil, od katerih je že postal telesno zasvojen, 
mu Bog odpusti krivdo in tudi kazen pogublje-
nja, če v njegovem primeru obstaja, a njegovo 
telo ostaja zasvojeno z mamilom in bo potreb-
nega še veliko truda, da se posameznik reši; ali če se kdo spove sovraštva, mu 
Bog odpusti krivdo, a njegova čustva, ki so ranjena v odnosu do te osebe, so 
še naprej negativna do nje in bo potrebno še dolgotrajno prizadevanje, da se 
bodo spremenila v bolj pozitivna; podobno je s kakšno grešno navado, ki je 
zasužnjila tudi človekovega duha – po spovedi bo nagnjenost k istemu grehu 
še zelo močna. In prav pri borbi proti tem »ostankom« greha – tudi po kesanju 
in zakramentu sprave – lahko milost odpustkov kot pomoč celotnega občestva 
Cerkve v veliki meri pomaga.

Pojasnilo: Odpustki se ne nanašajo na odpuščanje greha; temu služi zakra-
ment sprave ali spoved, pa tudi popolno kesanje. Odpustek pa se nanaša na 
odpravljanje posledic greha (kazni za greh), ki ostanejo še po obhajanju zakra-
menta sprave, zato pridobitev odpustkov predpostavlja stanje brez greha oziro-
ma nenavezanosti na greh. 

Ob prazniku vseh svetih oziroma ob dnevu vernih rajnih lahko pridobimo 
odpustek le za rajne; ob drugih primerih, npr. v svetem letu, ob praznovanju 
župnijskega zavetnika ..., pa ga lahko pridobimo tudi zase. Nikoli pa ga ne mo-
remo za druge še žive; njim moremo le pomagati, da sami izpolnijo pogoje za 
pridobitev popolnega ali delnega odpustka. Ob vseh svetih za prejem odpustka 
veljajo naslednji pogoji: obisk pokopališča in molitev za rajne; popolna nenave-
zanost na greh, ki se odraža v dobri sv. spovedi; sv. obhajilo; molitev po namenu 
sv. očeta (vera, očenaš, zdravamarija in slava Očetu).

Nadškof Marjan Turnšek

Mesec november je mesec spomina na naše 
rajne. MOLITEV ZA RAJNE je izpoved 

vere v »občestvo svetnikov«. Ker se življenje v 
milosti ne konča, to pomeni, da sega moč moli-
tve onkraj groba.

V bogoslužju ima molitev za rajne poseb-
no mesto. Cerkev upravičeno želi, da pogrebne 
maše in maše za rajne ne bi izgledale tako ža-
lostno, kakor je pogansko žalovanje. Morajo biti 
trenutki, ko se bolje zavemo resnice, da umanj-
kanje telesnega odnosa okrepi naše duhovno ze-

dinjenje v milosti in molitvi. Rože na grobovih so znamenje življenja, goreče 
sveče pomenijo »luč, ki nikoli ne zaide« (bizantinska liturgija).

Za rajne bomo skupaj molili v župnijski cerkvi:
•  na praznik vseh svetih (1. november): ob 17.00: rožni venec, spomini,
•  na vernih duš dan (2. november): pri sv. maši.
Če želite, da bi tudi Vaše rajne (starše, brate, sestre, sorodnike, dobrotnike, 

prijatelje, znance) vključili v skupno molitev, napišite njihova imena na listič 
»spomini« (nahaja se na mizici pod korom). Do vključno praznika vseh svetih 
ga oddajte duhovniku, v zakristiji ali v župnijski pisarni.



Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji 2022 
Zelo se bom zahvaljeval Gospodu s svojimi usti, 
sredi množice ga bom hvalil. (Ps 109,30)

Dragi bratje in sestre.

Zahvalna nedelja nas spodbuja in vabi k hvaležno-
sti. Hvaležnost življenje naredi polno, bogato in smi-
selno. Uči nas, 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 bilo. Pa tudi da 
ljudje v našem življenju niso samoumevni; da bi jih 
lahko tudi ne bilo.

Ob zahvalni nedelji bi se tudi sam rad zahvalil najprej vam, bratje duhovni-
ki. Hvaležen sem vam, da se ne naveličate iskati primernih poti in načinov za 
oznanjevanje evangelija in za posvečevanje Božjega ljudstva. Hvala vam za vse 
molitve, s katerimi svoje ljudi prinašate pred Boga, pa tudi za vašo medseboj-
no povezanost, za vašo skrb za duhovniško bratstvo. Vem, da je nepopolno, a 
vendar je dragoceno. 

Zahvaljujem se vam, sestre redovnice in bratje redovniki, ki ste med nami 
priče posvečenega življenja. Hvala vam za različne pobude, s katerimi bogatite 
življenje naše krajevne Cerkve. Hvala vam za kateheze, za hiše duhovnih vaj, 
za misijone in spovedovanje. Hvala kontemplativnim samostanom, da ste med 
nami oaze stalne molitve in češčenja najsvetejšega zakramenta.

Zahvaljujem se vam, stalni diakoni. Vi ste prvi pomočniki svojih duhov-
nikov. Prevzemajte poslanstvo, za katero vas je Bog poklical, da boste s svojo 
gorečnostjo prebudili nove diakonske poklice.

Zahvaljujem se našim katehistinjam in katehistom, ki potrpežljivo in preda-
no na mlajše rodove prenašate ljubezen do Boga in ljubezen do Cerkve. Hvala 
vam, da sodelujete s starši in jim pomagate v naših otrocih razvijati čut za re-
snično, dobro, lepo in plemenito.

Zahvaljujem se tudi vsem župnijskim sodelavcem. Vaše sposobnosti in iz-
kušnje so neprecenljive. Duhovniki vas zelo potrebujejo, da jim pomagate in z 
njimi sodelujete pri skrbi za materialne in duhovne potrebe svojih župnij. Brez 
župnijskih sodelavcev, ključarjev, gospodarskega sveta, župnijskega pastoral-
nega sveta, pa tudi tistih, ki skrbite za čistočo naših cerkva, bi bilo župnijsko 
življenje zelo okrnjeno. Pomembnost sodelovanja vseh v skrbi za župnijo je 
tudi pokazala sinoda, ki nas je povabila k skupni hoji.

Iskreno se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki si prizadevate, da bi bilo v naši 
državi več poštenja in pravičnosti, več pripravljenosti za resnico, več demokra-
cije, več medsebojnega spoštovanja in skrbi za skupno dobro.

Čeprav ne morem našteti vseh, se želim zahvaliti vsem očetom in mamam, 
ki ste v tem letu sprejeli novo življenje. Ob vsej zmedenosti časa, nekaterih 
skupin in njihovih ideologij ste sprejeli dar novega življenja. Zaradi vas, drage 
mame in očetje, lahko zaupamo v prihodnost.

Ob zahvali vsem in vsakomur prosim Marijo, naj vas skrbno varuje, nebe-
škega Očeta pa, naj blagoslavlja vas in vse vaše ljudi.

Msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof
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Napovednik

•	 Vsi sveti,	1.	november,	so	zapovedani	praznik.	Maše	bodo	kakor	ob	nedeljah:	
ob	8.00,	9.00	in	18.30.	Vabljeni!

•	 Srečanja mladih	bodo	na	prve	petke	po	večerni	sveti	maši	oziroma		
po	dogovoru	(če	se	nam	želite	pridružiti,	sporočite	na	naslov:	moni.prosek@
gmail.com).	V	torek,	1.	novembra,	se	bomo	skupaj	udeležili	molitve	mladih		
na	Žalah.	Dobimo	se	ob	19.15	pred	župniščem.

•	 Oratorijski dan	pri	sestrah	FMA	na	Gornjem	trgu	(LJ):	v	četrtek,	3.	11.,		
in	petek,	4.	11.;	program	traja	od	9.00	do	15.00.	Več	info:	www.fma.si.

•	 V	ponedeljek,	7.	novembra,	bo	srečanje	sodelavcev	župnijske Karitas;	prav	
tako	bo	seja ŽPS.

•		 V	torek,	8.	novembra,	bo	po	večerni	sv.	maši	srečanje	biblične skupine.

•	 V	nedeljo,	14.	novembra,	bo	pred	večerno	sv.	mašo	molitev	v	spomin	na		
sv. Maksimilijana Kolbeja.

•	 Zadnja	nedelja	v	cerkvenem	letu,	20.	novembra:	Kristus, Kralj vesoljstva.	
Pri	maši	ob	9.00	bo	srečanje	zakoncev	jubilantov	(10,	20,	25,	30,	40,	50	…	let	
skupnega	življenja).	Prisrčno	vabljeni,	jubilanti!	Prosimo,	da	svojo	udeležbo	
sporočite	v	župnišče	do	15.	novembra.			

•	 V	torek,	22.	novembra,	obhajamo	god	sv. Cecilije,	zavetnice	cerkvenih	pevcev	
in	glasbenikov.	Vsi	župnijski	pevski	zbori	bodo	oblikovali	večerno	sv.	mašo	
(18.30);	po	maši	sledi	druženje	v	dvorani.	

•	 Prva	adventna	nedelja,	28.	novembra:	začetek adventnega časa	in	adventne	
akcije	Otroci	za	otroke,	pri	mašah	bo	blagoslov	adventnih	vencev;		
nedelja Karitas,	darovi	nabirk	od	vseh	maš	so	namenjeni	za	ljudi,	ki	so		
potrebni	pomoči;	pri	maši	ob	9.00	se	bodo	predstavili	birmanci		
(veroučenci	8.	in	9.	razreda).

Obiščete	nas	tudi	na	naslovu:	http://www.sveti-peter.si.	


