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       OKTOBER-VINOTOK

28-30.NED= SIMON IN JUDA TADEJ AP. 7-Za farane in
za pred rojstvom umrle farane,    10.- Otto Eichenauer,

Roman Bevc obl., Jožefa Trunkl,sor.,obl  Martin,
Angela Gosak obl., Slavko Čater,Franc,dvojni starši
29. PON= MIHAEL RUA   8.- n.Brezmadežne,nam.(A).   

30.TOR= MARCEL        8.- po namenu  (M)
31.SRE= BOLFENK.         17.-Marija Vantur 8.dan(M)

¸1.ČET= VSI SVETI  7.-za žive in pok.farane   10.-
Jožefa Korošec, Bojan Sinič  POKOPALIŠČE 14.- za

imenovane v spominih   18.-ROŽNI VENEC ZA
POKOJNE

2.PRVI PET= DUŠE V VICAH  9.-pozabljene
duše,9,30.-nam.sv.očeta, 18.-za d. POKLICE, za
imenovane v spom.  ROŽNI VENEC ZA POKOJNE        

3- PRVA SOB= VIKTORIN PTUJSKI       K=17.- za
imenovane v spominih

4.31.ZAHVALNA NED.= KARL BOROMEJSKI     7-Za
žive in pok. farane,za večni pokoj pred rojstvom
umrlih otrok,   10.-, Slavko Kovač,starši Ogrinc

Alojzija,Albin Vanček,  Jožef, Helena, Karl Sagadin,
Zvonko Korošec     Ljudmila Šela,  Stanislav Jug, 
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724

in v Laporju v dneh skozi teden

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA:

JEZUS: NAJ NAM POMNOŽI VERO,
UTRDI UPANJE,  VŽGE LJUBEZEN!

Vsi se v večnost
odpravljamo. Vse

naše dejanje in
nehanje, vse naše
potovanje je hoja
k našemu grobu.
Daljna priprava na smrt mora biti vse

naše življenje. bl. Anton Martin Slomšek



Človek, ki se popolnoma 
preda v Božje roke, 
ni Božja marioneta, 

ni dolgočasna, prilagodljiva oseba … Samo
človek, ki se popolnoma 

zaupa Bogu, najde pravo svobodo, 
veliko in ustvarjalno 
prostranost dobrega. 

Človek, ki se
obrne k
Bogu, 
ne bo

manjši,
temveč večji, 

kajti po Bogu in skupaj z
njim 

bo postal Božji, 
bo postal resnično on

sam.
(Benedikt XVI.)

Jezus ozdravi slepega
Bartimája

MARKO 10,46 Prišli so v Jeriho. Ko je JEZUS
s svojimi učenci in s precejšnjo množico
odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimáj,

Timájev sin, sedël ob poti.  
 

47 In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan,
je začel vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov

sin, usmili se me!«  
 48 Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa
je še glasneje vpil: »Davidov sin, usmili

se me!«
49 Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!«

Poklicali so slepega in mu rekli: »Le
pogum, vstani, kliče te!«

50 Odvrgel je svoj
plašč,
skočil

pokonci
in

pohitel
k

Jezusu. 

51 Jezus ga je vprašal: »Kaj
hočeš, da ti storim?« Slepi
mu je dejal: »Rabuní, da bi

spregledal!«  
Rabuní db. v prevodu moj gospod;  

52 Jezus mu je rekel: »Pojdi,
tvoja vera te je rešila!«
Takoj je spregledal in šel po
poti za njim.   - šel po poti za njim tj.

postal je njegov učenec ( Mr 10,46–52

  

 KAJ 
TI TVOJ DRAGI POKOJNI

SPOROČA: 
NE RABIM TVOJEGA CVETJA,
TVOJIH SVEČ, TVOJIH SOLZ.
RABIM  TVOJE MAŠE,TVOJO

DOBRO SPOVED, TVOJ V
MOJEM IMENU VREDEN
SPREJEM OBHAJILA IN
POTEM TVOJO PRISRČNO

MOLITEV. TO JE 

 POPOLNI
ODPUSTEK, 

KI PREBIJA ZID MED   NAMI.
 

HVALA UDARNIKOM  za rezanje drv: MARJAN IN BLAŽ LEVA Z ŽAGO, PETER BLAŽIČ, TONA POŽGAN, GUMZEJ ZLATKO, ALOJZ KAVČIČ, BENJAMIN  TREIBER                 
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STOPITI IZ SLEPE ULICE ŽIVLJENJA

Vsak izmed nas se lahko znajde v 
slepi ulici življenja, iz katere ne more 
več ven.
Situacija, v kateri smo se znašli, je lahko
tako brezupna in okoliščine tako težke,
da enostavno obsedimo in pustimo, da
nas nosi tok življenjskega minimalizma.

Bartimej je eden izmed tistih, ki so ga 
okoliščine potisnile na rob družbe in v 
situacijo, iz katere kaže, da ne bo nikoli 
prišel. Slep je in beračiti mora za to, da 
nekako preživi. Ljudje so se navadili v 
njem videti nič več kot slepega berača, za
katerega ni upanja. Ko nad ubogimi 
obupajo tudi drugi, je skoraj nemogoče, 
da bi tisti, ki trpi, ohranil upanje za 
spremembo na bolje.
Ko je Batrimej slišal, da je šel skozi mesto

Jezus, se je v njem prebudilo upanje.
Slišal je, da je na tem svetu človek, ki je
sočuten, mu je mar za vsakogar in da z
upanjem in vero vrača zdravje bolnim.

Skočil je pokonci, in ker drugega ni
mogel, je začel vpiti za Jezusom. Ljudem,

ki so ga poznali, se je njegov nenadni
optimizem zdel neutemeljen. Po njihovem

naj bo Bartimej realist, ki je sprejel svojo
kruto usodo in živi od njihove miloščine,
zato so ga skušali utišati. Vendar je imel

Bartimej prav, da je vpil, da je opozoril
nase, da je prišel ven iz nevidnosti. 

To je začutil tudi Jezus in doumel, da 
Bartimej lahko spregleda, ker je v 

njem upanje, vera. Pokliče ga k sebi in 
prisotna množica se spreobrne. 
Nenadoma se med ljudi naseli upanje in 
duh spodbude: »Zaupaj, vstani, kliče 
te!«. Bartimej resnično spregleda, ne 
samo zaradi svojega upanja, temveč tudi 
zaradi obujenega upanja drugih, ki mu 
pomagajo narediti korak naprej.
Jezus tudi danes hodi skozi naša mesta v

veri in upanju njegovih učencev. Njegovi
učenci, tako kot množica, ki mu sledi v

odlomku, so našli upanje, ki ni
namenjeno samo njim, temveč vsem

ljudem, posebej tistim, ki so se znašli v
slepi ulici življenja. Ljudem mogoče ne

moremo vrniti fizičnega vida, lahko pa jim
vrnemo vidnost, pokončnost in upanje, ki

so znamenja njihovega popolnega
vstajenja v Kristusu. Po: radio.ognjisce.si

Jeremija 31 7-9 Kajti tako govori GOSPOD:
Vriskajte od veselja Jakobu,

vzklikajte poglavarju narodov!
Oznanjajte, hvalite in govorite:

»GOSPOD, reši svoje ljudstvo,
Izraelov ostanek!«  

8 Glejte, pripeljem jih iz severne dežele
in jih zberem od koncev zemlje.
Med njimi tudi slepe in hrome,

noseče in porodnice hkrati,
velik zbor se jih vrne sëm.  

9 Z jokom bodo prišli,
s tolažbami jih pospremim nazaj;

k potokom vodá jih popeljem,
po ravni poti, kjer se ne spotaknejo.

Jaz sem namreč Izraelov oče

in Efrájim je moj prvorojenec.  

  Svetnik JE 
Tisti, ki bi lahko grešil 
                  a ni grešil.
Tisti, ki svoje 

misli, besede in dejanja
uravnava po LJUBEZNI:

desetih božjih zapovedih - po
sedmih temeljnih krepostih.

Množice iz vseh narodov
RAZODETJE  7,9 Zatem se mi je prikazala velika
množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz

vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov.
Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom,

ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so
držali palmove veje.  

10 In vpili so z močnim glasom:
»Odrešenje je v našem Bogu,

 ki sedi
na prestolu, in v Jagnjetu.« 

KAJENJE  PREPOVEDANO –  Nadrejeni
mladem začetniku: »Mladi mož, med delom
se ne kadi!« – »Kdo pa dela?«
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       OKTOBER-VINOTOK

¸1.ČET= VSI SVETI  7.-za žive in pok.farane   10.-
Jožefa Korošec, Bojan Sinič  POKOPALIŠČE 14.- za

imenovane v spominih   18.-ROŽNI VENEC ZA POKOJNE

2.PRVI PET= DUŠE V VICAH  9.-
pozabljene duše,9,30.-

nam.sv.očeta, 18.-za d. POKLICE,

za imenovane v spom.  ROŽNI
VENEC ZA POKOJNE        

O 'ČELO-VEK'
USTAVI SE,

POGLEJ, POMISLI
»PRAH SI IN V PRAH SE

POVRNEŠ!« 
4.31.ZAHVALNA NED.= KARL BOROMEJSKI     7-Za

žive in pok. farane,

za večni pokoj pred
rojstvom umrlih otrok, 10.-,

Slavko Kovač,starši Ogrinc Alojzija,Albin Vanček,
Jožef, Helena, Karl Sagadin, Zvonko Korošec

Ljudmila Šela,  Stanislav Jug,  

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA:
JEZUS: NAJ NAM POMNOŽI VERO,
UTRDI UPANJE,  VŽGE LJUBEZEN!

neke zanke – pasti sovražnika
duš:     joga, igrice, … VSE TISTO, KAJ MI
ZAPIRA POT DO BOGA – IZVIRA ŽIVLJENJA
-… vse kaj SLABI MOJO VOLJO, JO DELA

MLAČNO ZA BOGA, ZA NJEGOVO
BESEDO, 

 »NIMAM ČASA« ZA RESNIČNE,
PRAVE VREDNOTE - BITI Z JEZUSOM,

PRISLUHNITI  NJEGOVEMU
MNENJU…'NIMAM ČASA' ZA

SV.MAŠO…
GUBIM ČAS IN MOČI ZA PRAZNE ALI

CELO ŠKODLJIVE STVARI.

IN TO JE TISTO NEKAJKRAT 
POVEČANO ZLO –      

K TEMU NAVAJAM OTROKE.

Življenje staršev je (kot) knjiga, 
ki jo berejo otroci. SV AVGUŠTIN

V S I  S V E T N I K I
  Svetnik JE 
Tisti, ki bi lahko grešil 
                  a ni grešil.
Tisti, ki svoje 

misli, besede in dejanja uravnava
po LJUBEZNI: desetih božjih

zapovedih - po sedmih temeljnih
krepostih.

Narava okoli nas se v novembru pripravlja k
počitku in nam za slovo poklanja svoje darove.
Tako nas spominja, da je tudi naša človeška

usoda romanje od pomladi do jeseni
življenja, 

ko je treba pobrati snopje in sadove in jih
shraniti v Božje žitnice.

V  ta čas pozne jeseni je zato Cerkev uvrstila dva 
pomenljiva praznika, ki nas odpirata za novo 
razsežnost bivanja – za onstranstvo. To sta praznik 
vseh svetnikov in spomin vernih rajnih.
V teh dneh se naše misli pogosto mudijo pri naših 
rajnih. Morda je gomila še sveža ali pa je ime na kamnu
že zbledelo in je svet nanje že pozabil. A naše srce jih 
ne sme pozabiti. Saj jih tudi Bog ni pozabil. Vpisal jih je 
v knjigo življenja, v svoje ljubeče srce.

Včasih slišimo: nihče ni nenadomestljiv. Morda to velja na
delovnem mestu ali še kje. Toda tam, kjer so se v desetletjih
skupnega življenja med ljudmi tkale vezi, kjer smo imeli koga

zares radi, tam tega človeka ne more nihče nadomestiti in

zamenjati. Vsakdo  je enkraten in
nenadomestljiv. Kajti vsakdo, ki je

prestopil prag večnosti, je vzel s seboj
tudi košček našega srca, če ne kar celo.

Za tiste, 
ki so izgubili ljubljenega človeka, se
življenje že tu spreminja v življenje z

rajnimi. 
Koliko ljudi je, ki vsak dan poromajo na pokopališče! Kako bi

namreč mogli pozabiti tiste, ki smo jih imeli zares radi?
Kristjani živimo v neomajni gotovosti, da rajni živijo, čeprav so

odšli od nas. Vez med njimi in nami ni nikakršen medij ali kanal,
temveč Božje življenje, ki nam je skupno. 

»MOJE  TELO JE RES KRUH IN MOJA KRI JE RES PIJAČA , KDOR JE MOJE MESO IN PIJE MOJO KRI, BO IMEL VEČNO ŽIVLJENJE IN JAZ GA BOM OBUDIL POSLJEDNJI  
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»Kdor vame veruje, bo živel,
tudi če umrje,« nam sporoča

Jezus v Janezovem evangeliju. 
Spet jih bomo našli, kajti ljubezen je

močnejša od smrti.
 Drug drugemu smo toliko bližji,

kolikor bolj vsi iščemo Božjo bližino.
Takšna vera je izziv za današnjo miselnost, ki strahopetno in
brezčutno  pozablja  na  mrtve  in  nas  dobesedno  trga  od
občestva  z  njimi.  O  rajnih  in  še  posebej  o  smrti  se  neradi
pogovarjamo. A v tem pozabljanju in izrinjanju je nekaj globoko
nečloveškega. Pomeni namreč, da pozabljamo in izrinjamo iz
zavesti preteklo trpljenje in s tem izničujemo njegovo vrednost.

Ne pozabljajmo rajnih!
Živijo, ker so odšli domov k Stvarniku,

ki je Bog živih. 
Upajmo zanje in tudi zase! Njihova smrt je bila
rojstvo za večno življenje, ki je nam zemljanom
še nedojemljivo. Niso umrli, ampak so bili kakor

zrna posejani za prihodnjo žetev, za večno
poletje, ki pride!      Povzeto TV Slovenija – Ozare, 1997

GOSPODAR ŽIVLJENJA JE POKLICAL K
SEBI: od 1.XI. 2017 do 1. XI. 2018

1. KRISTAN ZDENKO  30.XII.2017
2. .KOROŠEC MATILDA 24.II. 2018
3. .SINIČ BOJAN 27.II.
4. JOŽEF MOHORKO 28.II.
5.  ELIZABETA FREGL 22.III
6. ŠPANRING AMALIJA 
7. KOROŠEC ZVONKO 19.IV
8. LJUDMILA ŠELA 25.VII.

9. JULIJANA VANTUR 14.VIII.
10. STANISLAV JUG 17.IX
11. KAROL KLEMENČIČ 26.IX
12. VANTUR MARIJA 26.X.

GOSPOD,  DAJ JIM VEČNI MIR IN POKOJ IN
VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI! 

NAJ POČIVAJO V MIRU
3. november

VIKTORIN PTUJSKI

Ptuj je najbrž najstarejše mesto na slovenskih
tleh. Grajski grič je bil naseljen že vsaj 2000 
let pred Kristusom. Rimljani, ki so na svojih 
osvajalnih pohodih leta 15 pred Kr. prišli do 
Drave, so na tleh nekdanje keltske naselbine 
zgradili vojaško postojanko Poetovio. Sem je
prišlo krščanstvo že zelo zgodaj. Predvidoma
v 3. stoletju pa je tukaj že bila škofija. Prvi 
znani ptujski škof je sv. Viktorin. O njem na 
kratko, a zanesljivo poroča znameniti 
prevajalec Svetega pisma sv. Hieronim v 
svoji knjigi o Odličnih možeh. Tam pove, da 
je Viktorin svoje delavno in Bogu vdano 
življenje sklenil z mučeniško smrtjo. Bil je 
izobražen in plodovit pisatelj. Napisal je 
razlago k prvim trem Mojzesovim knjigam, k
preroku Izaiju, Ezekijelu in Habakuku, k 
Pridigarju in Visoki pesmi, razložil je 
Matejev evangelij in Janezovo Razodetje. 
Njegova spisa O stvarjenju sveta in Razlaga 
Razodetja sta se ohranila  latinskem jeziku, 
čeprav sv. Hieronim pravi, da je Viktorin bolj
obvladal grščino kot latinščino. Po tem so 
nekateri sklepali, da je bil najbrž grškega 
rodu. Čas rojstva ni znan. Umrl pa je 

mučeniške smrti za časa cesarja Dioklecijana 
leta 303, ko so bili kristjani množično 
preganjani.

         »Izrezala sem samo 
                                slabe novice …«

EKIPA –  »Zakaj  je  tako  malo  ženskih
nogometnih  ekip?«  –  »Težko  je  najti  toliko
žensk, ki se želijo enako oblačiti.«

PTICE – »Zakaj ptice pozimi odletijo na jug?« –
»Ker peš ne bi prišle daleč.«

PREDAVANJE – Policist zaustavi voznika, ki se
ob  4  zjutraj  vrača  iz  prednovoletne  zabave.
»Kam  pa  vi  greste?«  – »Na  predavanje.«
odgovori.  – »A  me  zafrkavate,  kdo  pa  ima
predavanje ob 4 ponoči?!« – »Moja žena.«

»Naveličal sem se biti doma …«

AKCIJA:
BOTERSTVO: 
ENA SVEČA,

EN CVET
MANJ- 

 ZA LAČNE V
ETIOPIJI
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