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Oktober 2018

Iz Apostolskega pisma: Rožni venec Device
Marije, papeža sv. Janeza Pavla II.
Oktober, mesec rožnega venca Rožni venec
ima v molitvi Cerkve posebno mesto. Rožni
venec govori o Kristusovi skrivnosti.
Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in posvečenih
oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je
bil prepleten vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij
in 30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu.
Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele.
Veseli, žalostni in častitljivi. Papež sv. Janez
Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega venca.
Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar
50 ponovimo eno molitev zdravamarija v
enem samem delu rožnega venca.
Danes je rožni venec molitev mnogih laikov
in družin. Obenem pa je postal skupna molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni stanovi
v Cerkvi srečamo.
Rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo naproti cilju,
ki je svetost. Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje in poživitev molitve rožnega
venca je poklicanost vseh k svetosti.
»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odlikovalo predvsem po umetnosti molitve«. Krščanska občestva naj postanejo »pristne šole molitve« v novem tisočletju.

1. oktober – ponedeljek: celodnevno češčenje Najsvetejšega: od 9.00 ure do 12.00 ure
kdor ima čas. Od 15.00 do 16.00 ure češčenje vodi župnijska Karitas, od 16.00 do 17.00
ure priložnost za tiho osebno molitev, od
17.00 do 18.00 ure češčenje vodi pevski zbor
in člani ŽPS-ja, od 18.00 do 19.00 češčenje
vodijo mladi. Sveti maši bosta ob 8.30 in
ob 19.00 uri. Pri obeh svetih mašah bo blagoslov vrtnic in počastitev relikvij. Prispevek za vrtnice je vsaj 2 evra. Del zbranih
sredstev bo namenjenih za misijone. Člani
župnijske Karitas bodo Terezijine vrtnice
ponesli tudi na dom bolnih in ostarelih.
1. oktober – ponedeljek: ob 9.30 uri družabno srečanje za starejše.
2. oktober – torek: ob 20.00 uri srečanje Biblične skupine.
3. oktober – sreda: rekolekcija dekanijskih
duhovnikov na Kodeljevem. Sveta maša z
dekanijskimi duhovniki bo ob 9.00 uri. Svete maše ob 7.30 ne bo.
4. oktober – četrtek: ob 18.15 molitev pred
Najsvetejšim.
4. oktober – četrtek: ob 19.30 čiščenje cerkve.

5. oktober – petek: prvi petek v mesecu.
Dopoldan obisk bolnikov. Pri obeh svetih
mašah počastitev Srca Jezusovega.
6. oktober – sobota: sobota po prvem petku. Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
7. oktober – nedelja: 27. nedelja med letom
(rožnovenska nedelja). Praznik župnijske
zavetnice sv. Terezije Deteta Jezusa (farno
žegnanje). Svete maše bodo ob 8.30, 10.00
in ob 16.00 uri. Večerne svete maše ob 19.00
ne bo. Ob 16.00 uri bo romarski shod. Pri
vseh svetih mašah bo blagoslov vrtnic in počastitev relikvij. Prispevek za vrtnice je vsaj
2 evra. Del zbranih sredstev bo namenjenih
za misijone. K popoldanski slovesnosti vabljene narodne noše.
Božja beseda
GOSPOD Bog je rekel: »Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu
bo primerna.« GOSPOD Bog je izoblikoval
iz zemlje vse živali na polju in vse ptice pod
nebom ter jih pripeljal k človeku, da bi videl,
kakšna imena jim bo dal, in da bi vsako živo
bitje imelo tisto ime, ki bi mu ga dal človek.
1. Mz 2,18-19
Blagor vsakemu, ki se boji GOSPODA, ki
hodi po njegovih poteh. Sadove truda svojih rok boš zares užival, blagor tebi, tebi bo
dobro.
Ps 128,1b-2
Jezus pa jim je rekel: »Na začetku stvarjenja
pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se
pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso.
Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je

torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!«
Mr 10,5a.6-9
8. oktober – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
11. oktober – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
13. oktober – sobota: ob 20.00 uri molitev
za mlade.
14. oktober – nedelja: 28. nedelja med letom. Od 16.00 do 19.00 ure oratorijsko popoldne za otroke.
Božja beseda
Zato sem molil, in dana mi je bila preudarnost, klical sem, in name je prišel duh modrosti.
Knjiga Modrosti 7,7
Ni je namreč stvari, ki bi bila Bogu nevidna.
Pred njegovimi očmi je vse razgaljeno in odkrito. Njemu bomo dajali odgovor.
Pismo Hebrejcem 4,13
Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in
daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih;
nato pridi in hôdi za menoj!
Markov evangelij 10,21b
15. oktober – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
16. oktober – torek: ob 20.00 uri srečanje
Biblične skupine.
18. oktober – četrtek: ob 18.15 molitev pred
Najsvetejšim.

19. – 20. oktober: srečanje salezijanske mladine.
21. oktober – nedelja: 29. nedelja med letom, misijonska nedelja.
Božja beseda
GOSPODU je bilo po volji, da ga stre z
bridkostjo: če dá svoje življenje v daritev za
greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni, GOSPODOVA volja bo uspevala po
njegovi roki.
Izaija 53,10
Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega vélikega duhovnika, ki je
šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina.
Pismo Hebrejcem 4,14
Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš
strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami,
naj bo vsem služabnik.
Markov evangelij 10,43b-44
22. oktober – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
24. oktober – sreda: ob 20.00 uri sestanek
ŽPS-ja.
25. oktober – četrtek: ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
26. – 28. oktober: vikend za animatorje.
28. oktober – nedelja: 30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja.
Božja beseda
Oznanjajte, hvalite in govorite: »GOSPOD,
reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek!«
Jeremija 31,7b

Vsak véliki duhovnik je vzet izmed ljudi in
postavljen ljudem v korist glede tega, kar se
nanaša na Boga: da daruje daritve in žrtve
za grehe.
Pismo Hebrejcem 5,1
Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je
rešila!«
Markov evangelij 10,52a
29. oktober – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
29. – 30. oktober: jesenski oratorij.
PRAZNOVANJE NEDELJ IN ZAPOVEDANIH PRAZNIKOV
Zakonik cerkvenega prava:
Kan. 1246: Nedeljo, na katero se obhaja velikonočna skrivnost, je treba po apostolskem
izročilu praznovati kot glavni zapovedani
praznični dan. (Izročilo pravi, da je vsaka
nedelja mala velika noč.)
Kan. 1247: V nedeljo in na druge zapovedane praznike so verniki dolžni udeležiti se
svete maše; vzdržijo pa naj se poleg tega tistih del in opravil, ki ovirajo dolžno bogočastje, veselje, ki je lastno Gospodovemu dnevu, in potreben duševni in telesni počitek.
Zapovedani prazniki:
- med zapovedane praznike sodijo prazniki,
ki se ne praznujejo nujno ob nedeljah, ampak
so vezani na datum. Velika noč, največji krščanski praznik, ne spada med zapovedane
praznike zato, ker je vedno na nedeljo, ki je
sama po sebi zapovedani praznik.
- Sveto Rešnje telo in Rešnja kri (po prazniku
Svete Trojice, po koncu velikonočnega časa)
- 15. avgust – Marijino vnebovzetje
- 1. november – vsi sveti
- 25. december – božič

1. november – četrtek: slovesni in zapovedani praznik vseh svetih. Svete maše bodo
po nedeljskem razporedu (ob 8.30 uri, ob
10.00 uri in ob 19.00 uri). Ob 17.00 uri v cerkvi molitev rožnih vencev za verne duše in
za naše rajne – njihova imena nas bodo spominjala tudi ob svečkah pred oltarjem. Ob
20.00 uri bo na Žalah molitev mladih.
POPOLNI ODPUSTEK
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako da
je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih
kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo in
na naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po
namenu svetega očeta, (na primer očenaš).
2. november – petek: spomin vseh vernih
rajnih – Duše v vicah. Sveta maša zjutraj ob
7.30 uri in zvečer ob 19.00 uri. Prvi petek v
mesecu. Dopoldan obisk bolnikov. Pri obeh
svetih mašah počastitev Srca Jezusovega.
3. november – sobota: sobota po prvem petku. Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
Namen apostolata molitve
Za evangelizacijo: POSLANSTVO POSVEČENIH
Da bi posvečeni prebudili svojo misijonsko
gorečnost in dosegli uboge, obrobne in brezpravne.

ZA SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z
domačim župnikom. Ob prijavi prinesete izpisek iz
rojstne matične knjige in družinsko knjižico, ki ste jo
prejeli ob cerkveni poroki.
Temu prvemu srečanju sledi še vsaj eno srečanje, na
katerem se poglobimo v pomen in potek zakramenta
svetega krsta. Tega srečanja se udeležijo tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi more biti odrasel, zgleden
katoliški vernik. Konkretno to pomeni, da je prejel
svojemu stanu primerne zakramente. Največkrat je
težava zaradi neurejene cerkvene poroke ali zaradi
nerednega udeleževanja nedeljske svete maše.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite v
domači župniji vsaj dva meseca prej, da uredimo ženitveni zapisnik. Zanj potrebujete krstno samski list,
ki ga dobite v župniji Vašega krsta in ne sme biti star
več kot šest mesecev. Pred poroko je obvezna udeležba na tečaju priprave na zakon ali kake podobne
priprave. Pred samo poroko je še najmanj eno srečanje, na katerem se pripravimo na sam obred poroke.
Pred poroko vsak kristjan opravi tudi dobro spoved,
v kateri uredi pred Bogom vse dotedanje življenje.
Za POGREB Vašega dragega pokojnika se potem,
ko uredite stvari na Žalah, oglasite v župniji, v katero je pokojnik spadal. S seboj prinesete dokumente
o pokojniku, z duhovnikom pa se pogovorite glede
poteka krščanskega pogreba. Pred pogrebom je prav,
da svojci opravijo spoved in se med pogrebno mašo
udeležijo obhajila, ki ga namenijo za pokoj duše rajnega. Namesto cvetja in sveč na grob lahko darujemo
za svete maše, za potrebe cerkve ali druge dobrodelne namene.
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