
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
28. PON 
Venčeslav 19.h  +   Frančišek Čarman 

29. TOR      Mihael, 
Gabriel, Rafael 7.30  +   Mihael Baškovč 

30. SRE 
Hieronim 19.h  +   Jože in pokojne Žumer 

1. ČET 
Terezija deteta Jez. 

19.h       za duhovne poklice 
     Po maši adoracija do 21. ure 

2. PET 
Angeli varuhi 19.h  +   Ivanka Truden, 30. dan 

3. SOB 
Frančišek Borgia 

7.30        za zdravje 
19.h  +   Alojzij Šenk 

 
Krščevanje bo v 
nedeljo, 4. oktobra. 
Starše vabim na 
priglasitev in pripravo v 
ponedeljek, 28. oktobra 
po sveti maši. 

4. NED 
Rožnovenska ned. 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   starše, brate, Alojzija 
              in Jerneja Sajevic 

5. PON 
Favstina Kowalska 19.h  +   Alojzij Likozar, obl. 

6. TOR 
Bruno 

7.30  +   Marija Naglič 
19.h  +   Franc Grašič 

7. SRE 
Rožnov. Mati božja  19.h  +   Milka Naglič 

8. ČET 
Benedikta 

19.h  +   Franc Škofic, 
              c. na Brdo 

9. PET 
Dionizij 19.h  +   Ivan Ličen 

Na prvi petek, 2. 
oktobra bom kot 
običajno obiskal z 
zakramenti bolnike in 
ostarele po domovih. 
 
Vse, ki bi želeli v času 
misijona obisk 
misijonarja na domu, 
pa vsa za prvi petek ne 
obiščem, prosim, da 
sporočite svojo željo v 
župnišče. 

10. SOB 
Danilo 

7.30  +   Janez Štefe, 30. dan 
19.h  +   Alojzij Gregorc, obl. 

11. NED 
28. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Anton Miklavčič 

 
Otroški pevski zbor ima 
odslej vaje v torek ob 
18. uri. 
Lepo povabljeni! Sveti misijon 

 

Vsakih 10 let Cerkev priporoča, da v župniji in širšem 
pastoralnem področju pogledamo, v katero smer raste 
naša vera. Vsi čutimo, da je tudi naša dežela postala 
misijonsko področje. Misijonski dnevi nas vabijo, da 
poglobimo osebno vero, iščemo pravo sožitje v 
družinah in okolju, kjer živimo. Vse na temelju 
evangelija, ki je veselo oznanilo odrešenja. 

Nam vsem bi dobro delo, 
če bi se znali zjutraj, ko se 
zbudimo, lepo pozdraviti. 
Morda bi potem tudi drugi 

znali pozdravljati 
prijazneje. 

(Metka Klevišar) 
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MISIJON NA KOKRICI OD 15. DO 25. OKTOBRA. 
 

 
 
ROŽNI VENEC 
 

»Le kako je to mogoče, se sprašujem,  
da Slovenci v raju pod Triglavom smo obstali? 
Le kako je to mogoče, 
da nas niso poteptali Turki vsake barve, vrste, 
ki divjali so čez naše njive, gore, reke, hoste? 
Nezlomljivi smo Slovenci bili prav zato, 
ker smo molili, ker smo v rožnem vencu 
Jezusa, njegovo Mater na pomoč klicali; 
ker so naše matere, očetje 
vsak večer pred Božjo Mártro na kolena pali 
in tiho molili, vdano nezlomljivo. 
Vrvca črnih jagod vsak večer skoz prste je polzela, 
nanjo pa ljubezen silna prošnje vroče je vezala: 
za otroke, za moža, za ženo, 
za srečo pri živini in pri delu, 
za mir in zdravje in za konec vojne. 
Prav na koncu prošnja še za duše v vicah so dodali. 
Glej, zato Slovenci 
v raju pod Triglavom smo obstali.« 
 

iz knjižice: Ivan Likar, Sveti rožni venec 

 
 

V mesecu oktobru bomo 
vsak večer izpostavili 

najsvetejše ob 18.15. uri. 
Molitev litanij in rožnega 

venca bo s posebno prošnjo 
za blagoslov misijona.  

 
Ob nedeljah bo molitev 

pred najsvetejšim pol ure 
pred mašo. 

 



 

Bralci božje besede v nedeljo 
 

4.10.2015 ob 8. uri: 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Špela Sajovic 

 
4.10.2015 ob 10. uri: 
1. berilo: Jera Sitar 

2. berilo: Teja Sajovic 
 

11.10.2015 ob 8. uri 
1. berilo Mateja Lavtar 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

11.10.2015 ob 10. uri 
1. berilo: Juš Grah 

2. berilo: Neža Sitar 
 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

4.10.2015: 27. nedelja med letom  
Rožnovenska nedelja 
1 Mz 2,18-24; Ps 128,1-2.3.4-5.6; 
Heb 2,9-11; Mr 10,2-16 
 »Pustite otroke, naj prihajajo 

k meni, in ne branite jim, kajti 

takšnih je Božje kraljestvo.« 

(Mr 10, 14-15) 

 
11.102015: 28. nedelja med letom  
Mdr 7,7-11; Ps 90,12-17; 
Heb 4,12-13; Mr 10,17-30 
»Kako težko bodo tisti, ki 

imajo premoženje, prišli v 

Božje kraljestvo!« (Mr 10,23) 

 

Župnija – naš duhovni dom 
 
Z evangeljskimi vrednotami vzgo-
jeni laiki so kvas celotne družbe v 
zasebnem, družinskem in družbenem 
življenju. Vloga laikov v Cerkvi ni 
zgolj pomoč duhovnikom – laiki 
imajo v moči splošnega duhovništva 
lastno poslanstvo za delovanje v 
svetu in Cerkvi. 
Blagoslov vsake župnije so 
molitvene skupine: vsakodnevna 
molitev rožnega venca, molivci za 
duhovne poklice, molivci binkoštne 
dvorane. 
Člani zakonske skupine: namen 
skupine je pomagati možu in ženi, 
da med seboj živita v čim globljem 
sožitju, kar posredno olajša tudi 
vzgojo otrok. Druženje v skupini 
pomaga k spoznanju, da ima večina 
parov podobne zakonske težave in 
da s pogovorom veliko problemov 
poenostaviš ter v skupini najdeš 
pomoč, veselje, podporo in tolažbo. 
Ključar: Skrb za cerkveno 
premoženje, zlasti za vzdrževanje 
stavb si župniki delijo s ključarji. Ta 
naj bo vernik, dejaven kristjan, 
zaupanja vredna oseba, ki zna 
gospodariti. Za služenje ga imenuje 
krajevni škof. Naravo službe, 
pravice in dolžnosti določajo 
pravilniki. 
Zakristan (cerkovnik, mežnar): 
Njegova naloga ni omejena le na 
zakristijo. Pripravlja bogoslužne 
prostore, skrbi za liturgična oblačila 

in predmete, sodeluje z ministranti, 
… 
Župnijska gospodinja: skrbi za 
gospodinjstvo. Odgovorna je za 
gostoljubno, odprto in prijetno 
župnišče. Pogosto prva sprejema 
ljudi v najrazličnejših življenjskih 
položajih in spremlja vse, ki v 
župnišče prihajajo in iz njega 
odhajajo. 
 

27. nedelja med letom 
 

 
 

In Jezus jim je rekel: 
»Zaradi vaše trdosrčnosti  
vam je napisal to naročilo.  

Od začetka stvarjenja pa ju je Bog 
ustvaril kot moža in ženo.  

Zaradi tega bo mož zapustil očeta 
in mater in se pridružil ženi, in 

bosta oba eno telo; zatorej nista 
več dva, ampak eno telo.  
Kar je torej Bog združil,  
tega naj človek ne loči.«  

 

(Mr 10,5–9) 
 

KAJ POVEZUJE ZAKONCA? 
 

Danes je veliko mladih zelo radikalnih, ki bi 
se hoteli darovati s pridržkom. Nekateri se 
sploh ne želijo darovati, saj se sploh ne 
želijo poročiti. »Greva skupaj in bova 
poskusila, če bo šlo,« zatrjujejo. Zanimivo, 
da želijo delati poskuse na človeku, in to v 

dobi, ko že postavljamo pod vprašaj 
poskuse nad živalmi … Marsikdo reče:  
»Kaj pa se bo spremenilo, če se bova 
poročila?« »Nič in vse!« odgovorim. »Nič, 
če nimata vere, in vse, če jo imata. Če 
imata vero, verujeta, da je zakon 
zakrament, in ko pred Bogom izpovesta 
svojo ljubezen, Bog stopi v vajin zakon in 
blagoslavlja vajino ljubezen. Bog vaju 
spremlja in vama stoji ob strani.« Bog res 
vstopa v zakon, v odnos med možem in 
ženo in ju podpira, a le če sta onadva 
odprta zanj. Zakonca morata zato skupaj 
moliti, hoditi k maši in k zakramentom, biti 
skupaj in se pogovarjati. Ali lahko še kaj 
bolj poveže zakonca kot skupna molitev? 
Pa na to tako pozabljamo.  
Vidimo, kako močen povezovalni člen 
zakona je Bog, in zato razumemo 
Jezusove besede: »Kar je Bog združil, 
tega naj človek ne ločuje« (Mr 10,9). Kako 
daljnosežne so te Jezusove besede, pa še 
bolj občutimo ob ločitvi zakoncev in ob 
trpljenju otrok, ki običajno spremlja ločitve. 
Ločitev lahko izredno rani enega od 
zakoncev, gotovo pa močno prizadene 
otroke. »Preden se zakonci ločijo, bi jim 
dejala, naj pomislijo na trpljenje otrok. Če 
bi ga poznali, se ne bi ločili,« je svojo 
izkušnjo izrazila žena, ki ji je razpadel 
zakon. Najbrž ni samo naključje, da 
Jezusovim besedam o trajnosti zakonske 
zveze sledi odlomek, ki opisuje Jezusovo 
sprejemanje otrok. Jezus na grajanje 
učencev odgovori z ljubeznivostjo do otrok 
in pokaže, kako so otroci potrebni 
sprejemanja in ljubezni, ki jim ga lahko 
daje ljubeč zakon ter razumevajoča 
družina.  
Zakon ni samemu sebi namen, ampak mu 
je Kristus dal dostojanstvo zakramenta, 
zato ker je zakonska zveza v službi 
človeka, najprej zakoncev, nato še otrok. 
Zakon in družina sta izjemno pomembna, 
in kdor želi človeštvu slabo, ju bo razbijal in 
uničeval. Kristus pa, ki ljubi človeka, nas 
vabi, naj varujemo zakon. 

 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 


