6. 10. 2019

št. 10

------------------------------------------------------------------------------------------------IZREDNI MISIJONSKI MESEC OKTOBER
Papež Frančišek je 22.
oktobra 2017 na misijonsko
nedeljo z javnim oznanilom po
opoldanski molitvi Gospodovega
češčenja na Trgu sv. Petra v
Vatikanu
razglasil
izredni
misijonski mesec oktober 2019
kot poseben čas za poživitev
misijonskega poslanstva Cerkve.
Ob
tem
so
vodstva
Kongregacije
in
Papeških
misijonskih družb določili štiri
poglavitne razsežnosti za izredni
misijonski mesec:
1. Osebno srečanje slehernega vernika z Jezusom Kristusom, ki je živo navzoč v
svoji Cerkvi po Evharistiji, branju Božje besede ter osebni in občestveni molitvi.
2. Razširiti pričevanje svetnikov misijonarjev (že kanoniziranih in v postopkih).
3. Svetopisemsko, katehetsko, duhovno in teološko izobraževanje in
usposabljanje za misijonsko dejavnost.
4. Konkretna pomoč – zavzetost vse Cerkve, da bo skrbela za »stroške« širjenja
evangelija, versko izobraževanje in misijonsko osveščanje, še posebej v najbolj
revnih občestvih Cerkve.
Letošnjega 30. novembra bo minilo sto let od objave apostolskega
pisma Maximum illud, s katerim je papež Benedikt XV. leta 1919 dal nov zagon
misijonski gorečnosti za oznanjevanje evangelija. V tem duhu nas papež
Frančišek vabi k molitvi, premišljevanju in konkretnim pobudam za oživitev
misijonske gorečnosti Cerkve.
Mesec oktober je v cerkvi na slovenskem tudi sicer močno misijonsko obarvan.
Mnoge misijonske pobude in prireditve se zgodijo v tem mesecu, največ okrog
misijonske nedelje, ki jo letos obhajamo 20. oktobra.
Vsaj kakšno od zgoraj zastavljenih štirih smernic bomo poskušali uresničiti v
našem župnijskem občestvu, kakšno pa vsakdo izmed nas na osebni ravni.

V preteklih dneh je bil na
Rakovniku v Ljubljani na škofijski
ravni uradno zaključen postopek za
priznanje svetosti salezijanskega
misijonarja Andreja Majcna. O
njegovem življenju in o tem, kako
poteka postopek za razglasitev za
blaženega
nas
bo
seznanil
vicepostulator g. Alojzij Slavko
Snoj.
Naša osebna podpora misijonom pa
bo v naši molitvi, še posebej v
molitvi rožnega venca, ki ga v tem
mesecu, ki mu je posvečen, še
posebej goreče molimo.
Dotakne pa se nas lahko tudi četrta papeževa pobuda za izredni misijonski
mesec - konkretna pomoč, zavzetost vse Cerkve, da bo skrbela za »stroške«
širjenja evangelija, versko izobraževanje in misijonsko osveščanje, še posebej v
najbolj revnih občestvih Cerkve. Nabirka na misijonsko nedeljo je namreč
namenjena misijonarjem.
Duhovno bogat rožnovensko misijonski mesec oktober želim!
župnik Drago
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
13. 10.

20. 10.

Smrjene

sveta birma

Mateja Novak,
Nevenka Tomažin

starši birmancev

27. 10.

3. 11.

Želimlje

Milka Podlipec,
Zinka Podlipec,
družina Traven

Vrh

Tončka Kadunc,
Tina Garvas
Levičnik, Marija
Knez

BRANJE BERIL
NEDELJA
13. 10.

NEDELJA
20. 10.

7.30
10.00
7.30
10.00

Peter Gačnik
Jože Okorn
Barbara Pučnik
Janez Stražišar
Katja Jeršin
Andreja Okorn
sveta birma

NEDELJA
27. 10.

NEDELJA
3. 11.

7.00
10.00
7.30
10.00

Anka Gačnik
Ivanka Kramar
Danijela Lakner
Andrej Šmuc
Grm Rok
Gašper Kranjec
Petra Giovani
Milena Stražišar

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Petek, 11. oktober, zvečer ob 19.00 začetek birmanske devetdnevnice.
• Nedelja, 13. oktober, v naši župniji bomo obhajali misijonsko nedeljo. Pri obeh
svetih mašah bo med nami salezijanec g. Alojzij Slavko Snoj, vicepostulator v
postopku božjega služabnika Andreja Majcna, ki nam bo spregovoril o
salezijanskem misijonarju Andreju Majcnu in o postopku za priznanje svetništva, ki
je bil na škofijski ravni zaključen v preteklih dneh.
• Četrtek, 17. oktober, v cerkvi ob 18.00 srečanje z birmovalcem nadškofom
Stanislavom Zoretom. Ker je letos redna birma (vsake štiri leta), bo to tudi
nadškofov »uradni« obisk v naši župniji. Po srečanju z birmanci in sveti maši bo v
župnišču srečanje nadškofa z vsemi župnijskimi sodelavci (ŽPS, Karitas, mladi,
ključarji …).
• Nedelja, 20. oktober, ob 10.00 praznik svete birme. Zakrament svete birme bo
prejelo 21 fantov in deklet osmega in devetega razreda.
• Ponedeljek, 21. oktober, ob 19.30 molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
*****************************************************************************************

PRIDI, PRIDI SVETI DUH!
Z zgornjimi besedami odpeva pesmi »S skupno pesmijo prosimo« bomo
spremljali naših 21 birmancev v devetdnevni duhovni pripravi na prejem svete
birme. Birmanci so se skozi pretekla veroučna leta še posebej pa v zadnjem letu
pripravljali na prejem darov Svetega Duha. V zadnjem letu so ob podpori
animatorjev in svojih duhovnih botrov na duhovnih vajah, mesečnih srečanjih,
romanju, srečanju mladih v
Stični … odkrivali lepoto in
pestrost
krščanskega
življenja. Podprimo jih z
molitvijo, da bi postali dober
»teren« za delovanje Svetega
Duha. Da bi se z močjo
njegovih
darov
še
intenzivneje,
konkretno
vključili v življenje Božjega
ljudstva – Cerkve. Podprimo
jih z našo molitvijo.
*****************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo novo članico: Ela Cimperman, Mengeš
V večnost sta odšla: Marko Brence, Janez Podlipec
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 7. 10.

ura/kraj
19.00

mašni namen
+ Jože Jakič (d. družina Giovani)

to 8. 10.
sr 9. 10.

19.00
19.00
Gradišče

če 10. 10.

19.00

pe 11. 10.
so 12. 10.

ne 20. 10.

19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

po 21. 10.

19.00

to 22. 10.

19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
7.30
10.00
14.00
7.30
19.00
7.30
10.00

ne 13. 10.
po 14. 10.
to 15. 10.
sr 16. 10.
če 17. 10.
pe 18. 10.
so 19. 10.

sr 23. 10.
če 24. 10.
pe 25. 10.
so 26. 10.
ne 27. 10.
po 28. 10.
to 29. 10.
sr 30. 10.
če 31. 10.
pe 1. 11.
so 2. 11.
ne 3. 11.

+ Andrej Virant, obl.
++ starši Šega, teti Urška in Angela
- po namenu
- Janez Podlipec, 7. d.p.p.
+ Katarina in Franci Jakopin
+ Janez Lobnig, obl.
- živi in ++ župljani
+ Jelka Marinšek
- po namenu
+ Frančiška Jakič (d.d. Povšetovi iz Klade)
++ iz družin Lovšin in Virant
- za zdravje
+ Frančiška Vesel, obl. in Viljem
- na čast Svetemu Duhu
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas, obl. in sin Tonček
+ Marija Škrjanc (d.d. Skubetovi iz Ajdovca in
Lipovca)
- po namenu
++ Padarjevi
- po namenu
+ Marija Tancek, obl.
++ starši in bratje Štefe
+ Janez in Danica Piškur in vsi ++ Vreščajevi
- živi in ++ župljani
+ Janez Podlipec, 30. d.p.p.
+ Jože Jakič (d. Minka Kramar z družino)
- za zdravje (Stražišar)
++ iz družin Lovšin in Virant
- živi in ++ župljani
+ Andreja Žužek
+ Ema in Janez Tomažin (d.d. sosedje)
+ Frančiška in Jože Jakič (d.d. Jeršinovi)
+ Andrej in Anton Hren
- živi in ++ župljani

