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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 8. 11., Martinova (zahvalna) nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Jožeta, Marijo KOKOTEC, sina 
              Jožeta in Alojzijo KOS
ob 10.30: za + Janeza DEŽELAKA (Ojstro)

                za + Pavla BOLČINA, 1. obl.
                  Martina, Roziko, Cvetko, Srečka POD-
                  BREZNIKA in Karlija KRAŠOVCA
PONEDELJEK, 9. 11., sv. Teodor (Božidar), mučenec
Ob 7.30: za + Julijano KRAJNC, 23. obl. (Tovsto)

               za + Ano BOLČINA
               za + Alojza OŽEK
TOREK, 10. 11., sv. Leon Veliki, papež
Ob 18.00: za + Ivanko SEVŠEK, 1. obl. in moža Jožeta
                 za + Janka PICEJA, obl.
                 za + Martina SELIČA in sina Dušana
SREDA, 11. 11., sv. Martin, škof
Ob 10.30: za + Alojza KLEPEJA, obl. in njegove starše 
               za + Martino KLADNIK in sorodnike
          za + Martina SEVŠKA in vse + iz družine SEVŠEK
                 za + Tinko KOMARICKI
ČETRTEK, 12. 11., sv. Emilijan (Milan), duhovnik
Ob 18.00: za + Martina RAMŠAKA obl., in  
                 Gregorja LESKOVŠKA
                    za + Martino SREBOT
                    za + starše Ivana in Antonijo NOVAK, 
                   brata Ivana, sestro Slavico in Franca ŠON
PETEK, 13. 11., sv. Stanislav Kostka, redovnik
Ob 7.30: za vse + iz družin PUŠNIK, CVERLE, FLIS
ob 18.00: za + Jerneja SEVŠKA, 3.obl.
                    za + Ivana in Angelo VORINA
SOBOTA, 14. 11., sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
Ob 10.00. za domovino
ob 18.00: za + Leopolda BREČKO
                za + Jožeta PUŠNIKA, 30. dan
                za + Jožeta TERŠKA, 4.obl

ZAHVALNA MARTINOVA NEDELJA
Na letošnjo zahvalno Martinovo nedeljo želim zah-
valo izreči najprej našemu nebeškemu Očetu, da nam 
je naklonil leto milosti življenja, v upanju, da bomo 
lahko vstopili v leto usmiljenja.
Ob vsem tem pa vsem skupaj in vsakemu posebej, ki 
ste po svojih močeh soustvarjali župnijsko občestvo. 
Zahvala za vse kar nas k ljubezni do Boga in bližnjega 
vodijo naše duhovne oči, pa tudi tisto kar z našimi 
čutili zaznavamo, tipamo, okušamo, vidimo...
Na nek način je to zahvalo izrekel že naš skupni pastir 
škof Lipovšek. V celoti vam jo posredujem v notran-
josti župnijskega lista. Kar je moč zaobjeti z našimi 
čutili in je snovne narave smo še simbolno posebej 
prinesli pred oltar. To so sadovi zemlje in razumskega 
dela, darovi Karitas, ki jih z ljubeznijo darujete potreb-
nim med nami. Gotovo so pridelki in izdelki dela 
človeških rok ter razuma otipljive stvari in želijo tukaj 
pred oltarjem nemo pričati o množici vas Laščank in 
Laščanov, pa tudi nekaterih drugih sodelavcev, ki se v 
prvi vrsti ne delimo na verujoče in njihovo nasprotje, 
ampak želimo iz dobrote iskrenega srca, vsak po svo-
jih močeh živeti harmonijo ljubezni do bližnjega.
Vsem sodelavcem pri bogoslužju v farni cerkvi in na 
podružnicah ter seveda v župnišču pa naj bo strnjena 
zahvala pred Gospodom v kruhu in vinu, ki si ga je 
Gospod sam izbral, da se z njima vrača med nas in pri 
sleherni daritvi daje sebe v jed in pijačo.
Ta župnijski list prinaša tudi seznam umrlih od lanske 
ga župnijskega praznika. Še posebej bi ob njem rad 
rekel zahvalo vsem, ki ste poskrbeli, da so rajni lahko 
odšli s tega sveta kot kristjani, z zakramenti, še pose-
bej okrepljeni z bolniškim maziljenjem, pospremljeni 
z vašo molitvijo in darovi za svete maše in druge do-
brodelne namene.

vaši duhovniki

33. NEDELJA MED LETOM, 15. 11. krstna nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + starše RAJH in Marjeto POSPEH
ob 10.30: za + Antona TERŠKA, 5. obl. , ženo in starše
                   ob 15.00 Vera in Luč



Zahvala škofa Lipovška ob zahvalni nedelji
Zahvalna nedelja, ki jo letos obhajamo 8. novembra, 
je na poseben način vabilo k hvaležnosti, ki prav go-
tovo spada med temeljne razsežnosti našega življenja. 
Duhovniki in z nami vsi verniki smo pri vsaki sv. maši 
povabljeni, da se zahvalimo Bogu, v katerem vsi živimo, 
se gibljemo in smo (prim. Apd 17,28). Vsaka sv. maša 
je zahvala-evharistija, ki nas najgloblje povezuje z Je-
zusom in med seboj. V tej globoki povezanosti, ki jo 
uresničuje presveta evharistična skrivnost, se želim na-
jprej zahvaliti vam, sobratje duhovniki, redovniki, dia-
koni, sestre redovnice in bogoslovci, da smo dobri in 
zvesti sodelavci za Božje kraljestvo, tu in sedaj, med »že 
in še ne Božje odrešitvene zgodovine« (prim. Rim 8,18). 
Vsi bomo na zahvalno nedeljo po naših cerkvah skupaj 
z našimi verniki zapeli zahvalno pesem za sadove zemlje 
in dela naših rok, brez katerih ne moremo živeti, pa tudi 
za vse druge duhovne in materialne darove, ki smo jih 
bili deležni po Božji dobroti.
Med temi duhovnimi darovi je na prvem mestu delo 
odrešenja, ki se uresničuje in ponavzočuje v skrivnosti 
liturgičnega leta. Naše duhovno življenje bogati leto 
Bogu posvečenega življenja, ki je v prvi vrsti namenjeno 
redovnikom in redovnicam, pa tudi vsem duhovnikom in 
vernikom, saj smo po krstu, birmi in mi duhovniki po 
zakramentu sv. reda vsi poklicani k svetosti. Velik Božji 
dar je bilo imenovanje in posvečenje novega maribor-
skega nadškofa metropolita p. Alojzija Cvikla DJ, doma 
iz Nove Cerkve, ki z njemu lastno apostolsko vnemo in 
gorečnostjo opravlja svojo pastirsko službo.
Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem svojim sodelavcem 
in sodelavkam na škofi jskem ordinariatu in vsem drugim 
škofi jskim ustanovam: članom Duhovniškega sveta, Zbo-
ru svetovalcev, Pastoralni službi in njenim ustanovam, 
pastoralnemu svetu, dekanom in naddekanom, gospo-
darski upravi ter drugim škofi jskim odborom in komisi-
jam. Posebno zahvalo in priznanje izrekam vodstvu in 
članom Škofi jske karitas in župnijskih Karitas, ki v teh 
kriznih časih, še posebej v soočenju z begunci v odlični 
meri razodevajo podobo Jezusa Kristusa, usmiljenega 
Samarijana. Bog povrni! Lepo se zahvalim vsem mo-
livkam in molivcem za duhovne poklice, še posebej vod-

stvu in članom Molitvene zveze za duhovne poklice za 
vztrajno molitev in žrtev za duhovne poklice. Še naprej 
bomo zaupno molili in trdno upamo, da bo naša vztra-
jna in zaupna molitev po Jezusovem zagotovilu obro-
dila sadove (prim. Mt 7,7).
Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, 
še posebej katehistom in katehistinjam, članom ŽPS, 
ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, or-
ganistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem 
obhajila, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupi-
nam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem 
in vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorov.
Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše pa 
tudi z darovi pri sv. maši skrbite za naše duhovnike, 
za različne cerkvene ustanove pa tudi za vzdrževanje 
naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, 
starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo 
gradite Božje kraljestvo.
Zahvaljujem se Bogoslovnemu semenišču in Teološki 
fakulteti, Katehetsko pastoralni šoli in Domu sv. Jožef 
za duhovno in pastoralno formacijo duhovnikov, bo-
goslovcev in drugih pastoralnih sodelavcev.
Lepo se zahvalim za kvatrne nabirke, za binacije in 
trinacije, prispevek za socialno zavarovanje in druge 
prispevke, ki jih oddajate na škofi ji.
Apostol Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi in nič ta, 
ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog« (1 Kor 3,7). 
K njemu se vsi skupaj obračamo in se mu zahvalju-
jemo. Če bomo zvesto služili Gospodu, potem bomo 
tudi vse drugo prav naredili; zato iščimo najprej Božje 
kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo nam bo 
navrženo (prim. Mt 6,33).
Med tem se že pripravljamo na obhajanje 10-letnice 
naše škofi je in na vstop v sveto leto usmiljenja. Zato 
v veri in zaupanju, v resnici in ljubezni nadaljujmo 
duhovno pot naše škofi je in obilen Božji blagoslov, 
varstvo Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja 
naših zavetnikov bl. škofa Antona Martina Slomška, sv. 
Eme in sv. Maksimilijana naj spremljajo in podpirajo 
naše delo in našo službo za blagor Božjega kraljestva.

msgr. dr. Stanislav Lipovšek
celjski škof

49. Stanislav DEŽAN
50. Vladimir DORNIK
51. Janko DEŽELAK
52. Pavel BOLČINA
53. Ivanka SEVŠEK
54. Josipa ULAGA
55. Jože AŠKERC
56. Angela BELEJ
57. Julijana ŽVEPLAN
58. Terezija ŠKOBERNE
59. Franc ŠKORJA
60. Jožica VASTIČ
61. Franc PEČENKO
62. Zofi ja GROSAR
63. Milenko IVANOVIĆ

leto 2015
 1. Peter ŠKORJA
 2. Peter BOLČINA
 3. Martina SREBOT
 4. Franc SENICA
 5. Jožef SENICA
 6. Leonora OPREŠNIK
 7. Jurij KAPELARI
 8. Amalija FRECE
 9. Jasmina SINKAR
10. Justina HRASTNIK
11. Štefanija ROMIH
12. Ludvik PESJAK
13. Vladimir KIKER
14. Karolina LOKOŠEK
15. Justina GOLOUH
16. Marija DEŽELAK
17. Marijana RAZBORŠEK
18. Anton OJSTERŠEK
19. Konrad ZEME

20. Hilda OJSTERŠEK
21. Frančiška VIDEC
22. Izidor BELEJ
23. Zdenka JANŽOVNIK
24. Martin ZAVŠEK
25. Engelberta OJSTERŠEK
26. Maja NOVAK
27. Jernej MAČEK
28. Valentin VIDIC
29. Bojan KNEZ
30. Veronika RAMŠAK
31. Štefanija STOPAR
32. Franc POLANC
33. Helena VOLAVŠEK
34. Simona HROVAT
35. Jože ŽELEZNIK
36. Ivanka ZDOVC
37. Marjan JANČIČ
38. Leopoldina PFAJFAR
39. Zdravko BREČKO
40. Vincenc KORBER
41. Marjana RAVNIKAR
42. Simona KRAJNC
43. Marjana KOLAR
44. Jožko REZEC
45. Albina ŠRAML
46. Ana BOLČINA
47. Stanislav SIVKA
48. Antonija KRAJNC
49. Jožef PUŠNIK
50. Roza GRAŠINER
51. Nada GOLOB
52. Franc KRISTANŠEK
53. Stanislava STARC

Mesec november nas vodi v mislih tudi k minljivosti življenja. 
Ob mislih na rajne pa je za vse žive, ki nam dar vere nekaj po-
meni, tudi vabilo k osebni molitvi. Naj se zahvalim vsem, ki ob 
pogrebih darujete za svete maše in druge dobrodelne namene. 
Tako spletate nevenljivi venec božje ljubezni med nami.

RAJNI, 01.11.2014 - 03.11.2015


