
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
29. PON 
Mihael, Gabriel, 
Rafael 

19.h  +   Mihael Baškovč 

30. TOR 
Hieronim 7.30  +   Marjeta Zalokar 

1. SRE 
Mala Terezija 19.h  +   Rajko Miklavčič 

Krščevanje 
Bo v nedeljo, 5. oktobra 
po sveti maši ob 10. uri. 
Priprava na krst bo v 
ponedeljek, 29. sep-
tembra po sveti maši 

2. ČET 
Angeli varuhi 19.h       za duhovne poklice 

3. PET 
Frančišek Borgia 19.h  +   Alojzij Šenk 

4. SOB 
Frančišek Asiški 

7.30       v čast Svetemu Duhu 
19.h  +  Franc Škofic, c. na Brdo 

5. NED 
Rožnovenska ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   starše, brate in Nejca 
               Sajovic 

Molitev za uspeh 
misijona 

Z mesecem oktobrom 
bom zčeli z duhovno 
pripravo na sveti 
misijon, ki ga bomo v 
naši župniji obhajali 
prihodnje leto. Vsak dan 
bomo molili za uspeh 
misijona. 

6. PON 
Bruno 19.h  +   Frančiška Naglič 

7. TOR 
Rožnov. Mati Božja 

7.30  +   Manca Benedičič 
19.h  +   Francka Škofic 

Na prvi četrtek, 2. 
oktobra bo adoracija 
pred najsvetejšim do 23. 
ure. 

8. SRE 
Benedikta 19.h  +   Anton Bohinjec 

9. ČET 
Dionizij 19.h  +   Stane Okršlar 

Na prvi petek, 3. 
oktobra bom kot 
običajno z zakramenti 
obiskal bolnike po 
domovih. 

10. PET 
Danilo 19.h  +   Vinko Benedičič 

11. SOB 
Bruno Kölnski 19.h   +   Alojzij Gregorc 

12. NED 
28. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h +  Franc in Marija Debeljak 
            starše in Joža Gregorc 

Sestanek ŽPS na temo 
pastoralnega načrto-
vanja bo v četrtek, 9. 
oktobra po sveti maši. 

 

Rožnovenska pobožnost bo v oktobru vsak dan pol ure pred 
sveto mašo. Pridružite se skupini vsakdanjih molivcev rožnega 
venca. Posebej lepo povabljeni starši birmancev, da se skupaj 
vsaj kakšen dan v oktobru pridružite družini molivcev.  
Hvala vsem, ki že več mesecev molite desetko rožnega venca v 
čast Svetemu Duhu za naše birmanske kandidate. 
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Sveti nadangel Mihael,Sveti nadangel Mihael,Sveti nadangel Mihael,Sveti nadangel Mihael,    
Brani nas v boju,Brani nas v boju,Brani nas v boju,Brani nas v boju,    

BBBBodi odi odi odi nam pomoč zoper nam pomoč zoper nam pomoč zoper nam pomoč zoper 
zlobnost in zalezovanje zlobnost in zalezovanje zlobnost in zalezovanje zlobnost in zalezovanje 

hudobnega duha. hudobnega duha. hudobnega duha. hudobnega duha. Ukroti naj Ukroti naj Ukroti naj Ukroti naj 
ga vsemogoga vsemogoga vsemogoga vsemogočni Bog,čni Bog,čni Bog,čni Bog,    

 ponižno za to prosimo. ponižno za to prosimo. ponižno za to prosimo. ponižno za to prosimo.    
In ti vodnik nebeške vojske, In ti vodnik nebeške vojske, In ti vodnik nebeške vojske, In ti vodnik nebeške vojske, 
Satana in druge hudobne Satana in druge hudobne Satana in druge hudobne Satana in druge hudobne 
duhove, ki hodijo po svetuduhove, ki hodijo po svetuduhove, ki hodijo po svetuduhove, ki hodijo po svetu    
 v pogubo duš, z Božjo  v pogubo duš, z Božjo  v pogubo duš, z Božjo  v pogubo duš, z Božjo 
pomočjo v pekel pahni. pomočjo v pekel pahni. pomočjo v pekel pahni. pomočjo v pekel pahni. 

Amen.Amen.Amen.Amen. 

Tako molimTako molimTako molimTako molim…………    
 
Površno pogledano se ta molitev 
marsikomu zdi čudna. Jezik je 
zastarel, razmišljanje o hudiču 
odbijajoče; resen razmislek pa nas 
vodi do spoznanja, da je ta molitev 
aktualna. Bog sam je svetega 
nadangela Mihaela že ob stvarjenju 
določil za zavetnika v boju zoper sile 
zla – Satana in druge hudobne 
duhove. 
Delovanje hudega duha človeštvo 
spremlja skozi vso zgodovino – tudi 
danes. Ta molitev je razširjena po 
vsem svetu. Papež Frančišek je ob 
prisotnosti zaslužnega papeža 
Benedikta XVI. celo sam Vatikan 
posvetil v varstvo svetega nadangela 
Mihaela. 
So stvari, ki jih človek lahko sam 
popravi v življenju; pa tudi stvari, ki 
jih lahko le nemočno spremljamo. 
Mednje sodijo tudi bolečine zaradi 
zlobe v svetu. 
Verujemo, da tu ostane samo moč 
molitve, med drugim tudi k 
nadangelu Mihaelu. Številnim 
kristjanom je postala ta molitev del 
vsakdanje osebne in po dogovoru tudi 
družinske molitve zoper napade 
hudega duha. 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

5.10.2014 ob 8. uri: 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
5.10.2014 ob 10. uri: 
1. berilo: Ana Štern 

2. berilo: Vesna Rogl 
 

12.10.2014 ob 8. uri 
1. berilo Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

12.10.2014 ob 10. uri 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Mojca Naglič 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

5.10.2014: 27. nedelja med letom - 
Rožnovenska nedelja 

Iz 5,1-7; Ps 80; Flp 4,6-9; 
Mt 21,33-43 

 

»Nazadnje je poslal k njim 

svojega sina, rekoč: ›Mojega 

sina bodo spoštovali‹.« 
(Mt 21,37) 

 
12.10.2014: 28. nedelja med letom  
Iz 25,6-10; Ps 23;  
Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

 

»Veliko je namreč poklicanih, 

a malo izvoljenih.« (Mt 22,14) 

 

2. oktober: Angeli varuhi 
 

 
Krščanska pobožnost priporoča 
vsakdanje češčenje angela varuha. 
Vsak vernik ima ob strani angela kot 
varuha in vodnika, ki ga vodi skozi 
življenje k nebeškemu cilju. To je 
eno prvih duhovnih spodbud že od 
našega detinstva.  
 

Vabilo animatorjem 
Vsi, ki ste pripravljeni spremljati 
birmance kot birmanski animatorji, 
ste naprošeni za to delo. Vabim vas 
na sestanek s kateheti v soboto, 11. 
oktobra ob 9.30. uri. Birmanske 
skupine naj bi zaživele po jesenskih 
počitnicah. 
 

Šola za zakon 
Tudi letos bo v župniji Kranj Zlato 
polje potekala Šola za zakon. 
Namenjena je bodočim zakonskim 
parom, ki se želijo temeljito 
pripraviti na zakon. Srečanja bodo 
potekala vsako prvo in tretjo sredo v 
mesecu ob 20. uri. Pričetek 1. 
oktobra. Voditelja šole za zakon 
bosta Vladka in Sandi Remar. Več 
informacij najdete v zgibankah. Če 
poznate koga, ki se zanima za Šolo 
za zakon, ga prijazno spodbudite in 
povabite. 

Mesec rožnega venca 
 

Bog je za zveličanje ljudi navezal 
eno najbolj preprostih stvari – 
molitev. Tako je v domeni vsakega 
posameznika, katero pot bo izbral. 
Najimenitnejša in vrh vseh molitev 
je molitev rožnega venca. V svojem 
bistvu je to premišljevanje 
posameznih dogodkov Jezusovega 
življenja. Kot vezni člen med ljudmi 
in Bogom je Marija, Jezusova mati.  

 
Rožni venec je svoj čas veljal za molitev 
preprostih, neukih in nepismenih, saj naj bi 
nastal kot nadomestilo za molitev 150 psalmov 
iz Svetega pisma. Danes o rožnem vencu ne 
moremo govoriti kot o molitvi za  neuke in 
nepismene, da pa je to molitev preprostih, pa 
ostaja neizpodbitno dejstvo. Kot je 
neizpodbitno dejstvo, da tudi takih, preprostih  
namreč, skoraj da ni več! 
Ljudje o svojih težavah in skrbeh spregovorimo 
ali pa jih zamolčimo, jih nesemo v gostilno ali 
pa pred tabernakelj … Predraga sestra, brat v 
Kristusu, izbira je tvoja! Priporočam pa ti, da 
tako, kot kdaj pa kdaj vzameš v roke album s 
fotografijami ter preletiš svojo osebno, intimno 
zgodovino, se spomniš veselih in žalostnih, 
prijetnih in neprijetnih trenutkov svojega 
življenja, potovanj in srečanj, vzameš v roke 
tudi molek, rožni venec ter preletiš zgodovino 
svojega odnosa z Njim, se spomniš veselih in 
žalostnih, častitljivih in svetlih trenutkov 
njegovega in Marijinega življenja. 
                                                  Po: Ognjišče 10/10 (G. Čušin) 

4. oktober: Sv. Frančišek Asiški 

 
Ta je še smrti rekel sestra. Kaj šele 
vodi, ki je tako dobra, da odžeja, umije, 
ohladi ... Ali pa zemlji, ki nas hrani s 
tolikimi dobrotami. 
Rodil se je v Italiji v 12. stoletju. Bil je 
sin bogatega trgovca in je kar dolgo 
časa zapravljal njegov denar. Rad je bil 
v veseli druščini, prijatelji pa v njegovi. 
Navduševal se je za viteštvo. Celo v 
dveh vojnah je sodeloval. Ko je resno 
zbolel, je začel premišljevati o svojem 
veseljačenju. Bral je Sveto pismo. 
Sklenil je upoštevati Jezusove nasvete.  
Nekoč je v sebi zaslišal Jezusov glas, 
naj popravi njegovo cerkev. Bil je 
prepričan, da je to razpadajoča cerkvica 
sv. Damijana. Zdaj je očetov denar 
porabljal za njeno popravilo. Oče se je 
nad sinom razjezil, sin se je pa 
odpovedal očetu. 
Frančišek je spoznal pomen Jezusovih 
besed: ne razpadajočo majhno cerkvico, 
ves svet je treba popraviti. Sklenil je 
služiti samo Bogu. Mnogi so se mu 
pridružili in postali so skupnost. To je 
skupnost redovnikov frančiškanov, ki je 
že dolgo razširjena po vsem svetu.  
Za svetnika ga je razglasil papež 
Gregorij IX. kmalu po Frančiškovi 
smrti. Ker je imel tako rad naravo, je 
postal zavetnik za vse živali. Njegov 
god je 4. oktobra.           Po: B. Golob, Svetniki sveti svetilniki 


