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------------------------------------------------------------------------------------------------ROŽNI VENEC – VEDNO »MODERNA« MOLITEV
Mesec oktober je posvečen naši
nebeški Materi Mariji: v maju njej na
čast nabiramo šmarnice – duhovne
šopke, imenovane po dišečem
spomladanskem cvetju, v oktobru pa
ji pletemo vence iz 'najlepših
jesenskih rož' – častimo jo z
molitvijo rožnega venca.
Italijanski redovnik in duhovni
pisatelj Alessandro Pronzato je
zapisal: Naj povem, da sem ohranil
zelo grdo navado, da molim rožni
venec. In to vsak dan, vsak večer.
Tudi v avtomobilu ga molim, zlasti
po avtocesti, ko položim nogo na
plin in vozim po cestišču, kjer me
more vsakdo prehiteti … Nekateri pri rožnem vencu zadremajo, drugi zehajo,
tretji se dolgočasijo, so slabe volje, zdi se jim blebetanje in zapravljanje časa –
zame pa pomeni rožni venec vedno nekaj novega, ob njem razmišljam in dobim
nove spodbude … Povedali so mi, da je neki duhovnik v cerkvi raztrgal rožni
venec in mahal pred verniki z evangelijem v roki, češ: To berite, tisto staro šaro
pa vrzite stran! Rekli so mi, da ga je neka ženica po tistem »obredu« takole
zavrnila: »Gospod, jaz ne vidim več brati. Pripravljena sem poslušati branje
evangelija, ko boste vi zares verovali in ko boste potrgali vse molke. Za nagrado
pa bom vsak dan zmolila en rožni venec za vas. Je prav tako?« Rožni venec –
molitev, ob kateri so se v času po 2. vatikanskem koncilu marsikje »lomila
kopja«; nekateri so ga zavračali kot staromodno in preživeto obliko molitve,
drugi so ga ohranjali in po tej molitvi še naprej utrjevali svojo vero. Cerkveno
učiteljstvo je podpiralo in še podpira to molitev ter vernike vzpodbuja, naj radi
molijo rožni venec. In to so voditelji Cerkve tudi delali. Pa ne le z besedami,
ampak najprej s svojim zgledom. Papež Janez XXIII. je vsak dan zmolil vse dele
rožnega venca. Dejal je: »Petnajst rožnovenskih skrivnosti je petnajst oken,
skozi katera v Božji luči gledam vse, kar se dogaja na svetu.« Njegov naslednik,
papež Pavel VI. je rekel, da je rožni venec v vsej ljubezni do nas neskončno

večji in drugačen kot vse, kar je ustvaril. Papež Janez Pavel II. pa je bil nasploh
neločljivo povezan s to molitvijo. Izdal je posebno apostolsko pismo »Rožni
venec Device Marije«, s katerim je, poleg treh običajnih starodavnih delov
rožnega venca, uvedel še četrti, t. i. »svetli del rožnega venca«, v katerem
povzema Jezusovo javno delovanje. Tako rožni venec sedaj dejansko povzema
celotni evangelij.
Marsikdaj se od starejših sliši, da za svoje otroke in vnuke vsak dan zmolijo
rožni venec. Zagotovo nam s tem izprosijo nešteto blagoslovov. Starejši ne bodo
živeli večno, pri naslednjih generacijah pa velikokrat izgleda, da (ta) molitev ni
več prisotna. A potrebe ostajajo enake - včasih se zdi, da se celo večajo. Bog ne
daj, da molitev izgine iz naših domov. Sv. Egidij, puščavnik iz 7. stoletja, je
svoje rojake opominjal z besedami: »Ko bo ugasnila molitev na vaših ustnicah,
bo mraz obdal vaša srca in mrtva bodo ter ledena in vaša polja ne bodo več
rodila ...«
Tudi vsi mi smo povabljeni, da damo priložnost, da v mesecu oktobru v naši
sredi še bolj oživimo to molitev. Naj nam pomaga poglobiti našo vero.
župnik Drago
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 4. oktober, zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Nedelja, 10. oktober, pri maši ob 10.00, praznik birme.
• Nedelja, 24. oktober, misijonska nedelja, nabirka namenjena za misijone.
*****************************************************************************************

PRAZNIK SVETE BIRME
V nedeljo, 10. oktobra, bo 15 birmancev in birmank naše župnije prejelo zakrament
svete birme.
Kot pri vseh drugih zakramentih tudi pri birmi uporabljamo vidna snovna znamenja
in kretnje, saj so zakramenti vidna znamenja Božjega delovanja.
⁕ Sveta krizma
Krizma se razlikuje od krstnega in
bolniškega olja po tem, da je posvečena ter
da so pri krizmi olju dodane prijetne
dišave. Te opominjajo, da mora biti vsak
kristjan z zglednim življenjem v »prijeten
vonj« Bogu in ljudem. Pri birmi mazili
škof ali drug pooblaščeni duhovnik
birmanca na čelu z znamenjem križa. To
simbolizira
odprto,
pogumno
in
odgovorno pričevanje vere, h kateremu je
birmanec poklican. Z maziljenjem pri
birmi se kristjan še tesneje poveže s
Kristusom, mu postane bolj podoben in še
bolj kot pri krstu deležen njegove trojne

službe.

⁕ Polaganje rok
Polaganje rok spada med najstarejše bogoslužne kretnje in je znamenje podelitve
Svetega Duha, to je posvečenja, ter znamenje odrešenja. Pri birmi maziljenje s
polaganjem rok pomeni podelitev Svetega Duha, ki poglobi v birmancu vero,
upanje, ljubezen in ga usmerja v različne oblike apostolske dejavnosti.
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
10. 10.

17. 10.

/

Želimlje

starši
birmancev

24. 10.

Želimlje

Ivanka
Dobravec,
Štefka
Podlogar,
družina Šmuc

31. 10.

Želimlje

Vida Okorn,
Anica Ogrinc,
Sonja Ogrinc –
Pišek
Mateja Ozmec,
družina Pučnik,
družina
Prijatelj,
družina Boh

MOLITEV K SV. JOŽEFU (ki jo v letu
sv. Jožefa molimo ob koncu nedeljske maše)
K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah,
in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto
nevesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno
Devico, Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni,
s katero si objemal Dete Jezusa, te ponižno
prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je
pridobil Jezus s svojo krvjo, in pomagaj nam v
naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo.
O skrbni varuh Svete družine, varuj izvoljeno
ljudstvo Jezusa Kristusa;
odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha.
Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem boju zoper moči teme,
in kakor si nekdaj otel Dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Božjo
Cerkev sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja.
Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti,
srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen.
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
ura/kraj
po 4. 10.
19.00
19.00
to 5. 10.

mašni namen
- v zahvalo
+ Franc Jamnik

pe 29. 10.

19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
Vrh
19.00

so 30. 10.

19.00

ne 31. 10.

7.30
10.00

sr 6. 10.
če 7. 10.
pe 8. 10.
so 9. 10.
ne 10. 10.
po 11. 10.
to 12. 10.
sr 13. 10.
če 14. 10.
pe 15. 10.
so 16. 10.
ne 17. 10.
po 18. 10.
to 19. 10.
sr 20. 10.
če 21. 10.
pe 22. 10.
so 23. 10.
ne 24. 10.
po 25. 10.
to 26. 10.
sr 27. 10.
če 28. 10.

+ Franc Drobnič SDB (d.d. Filejevi)
- za duhovne poklice
+ Andrej Rigler, obl.
+ Alojzij, obl. in Ana Miklič
+ Milan Virant (d. sestra Albina z družino)
- živi in ++ župljani
+ Andrej Virant, obl. in Alojzija Virant
+ Alojz Marinšek
+ Janez in Ana Grm
- v zahvalo
+ Ana Garvas, obl.
+ Frančiška Vesel, obl.
- živi in ++ župljani
+ brat in starši Garvas
+ Matild Domić SDB
+ Marija Rebolj (d.d. Zvonetove sodelavke)
+ Tone Grm, njegovi starši, bratje in sestre
+ Marija Tancek
++ Finkovi
+ Janez Lobnig
- živi in ++ župljani
+ Ivica Novaković, obl.
+ Samo Sket (d.d. Šterbenčevi)
+ Mateja Jeraj Povše (d.d. domači)
- vsi Padarjevi
+ Uroš Jamnik (d.d. vaščani Vrha)
- v zahvalo
- v zahvalo za zdravje
+ Jože in Frančiška Jakič (d.d. Škrjančevi iz
Škofljice)
+ Milan Virant (d. nečakinja Vida)
- živi in ++ župljani

