
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 22. do 28. 10. 2018 
 

ponedeljek:  
7.30 za žive in + slo. misijonarje 

za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 v čast Janezu Pavlu II. za 

     mlade v stiski 

       torek: 
7.30 za + Franca Rosca 

za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za srečno zadnjo uro 

      sreda:  
7.30 za + Frančiško Robnik 

za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za + Viljema Jaušovca, obl 

četrtek: 
7.30 za + iz družine Oselj 

         za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za + Dragico Razboršek 

      petek:  
7.30 za + Franca Selčana, obl.  

in Faniko 

         za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za + Leopolda Salobirja, 30.d. 

     sobota:  
7.30 za + Angelo Pevec  

za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za + Marijo Petan, 10. obl. 

 NEDELJA: 
8.00 za + starše Novak, Petek in 

 Silvijo Krašelj 

za žive in + farane 

10.00 za + Vinka Rebevška, greg. 
 

V svetem krstu je bila 

prerojena Pavlina Uršič, naj 

raste kot Božji otrok! 
 

OZNANILA: 
 

● Danes je misijonska nedelja. Z molitvijo 
podpirajmo misijonarje, ki so na Gospodovo 
vabilo zapustili domače okolje in šli oznanjat 
evangelij med najbolj potrebne na svetu. Bog 
povrni tudi za današnjo nabirko, ki jo bomo 
izročili za misijone.  

 

● Škofijska Karitas nas spodbuja, da na grobo-
vih prižgemo kakšno svečo manj in v spomin 
na svoje rajne darujemo za potrebe živih. 
Temu je namenjen tudi del kupnine Kari-
tasovih sveč, ki bodo na voljo tudi pri nas. 

 

● Na praznik Vseh svetih in vernih duš dan 
bomo molili rožne vence in vsak teden v 
novembru darovali sv. mašo za rajne, katerih 
imena boste napisali do začetka novembra. 
Kuverto s priloženim obrazcem dobite v avli.  

 

● Na večer pred zahvalno nedeljo, v soboto 3. 
novembra, vabimo zakonce, ki letos obhajate 
okroglo obletnico poroke, k zahvalni sv. maši 
in obnovitvi zakonske obljube. Svojo ude-
ležbo nam čimprej sporočite.  

 

● V Rimu poteka zadnji del sinode o mladih. Naj 
vprašanje položaja in vere mladih ne bo le 
skrb škofov ali duhovnikov, ampak vse Cerkve, 
zlasti družin.  

 

● V atriju je na voljo tednik Družina, reviji Don 
Bosko, Prijatelj in župnijsko Glasilo.  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

24.!10.! sestanek!star�i!verou"encev!4.!razreda!

25.!10.! sestanek!star�i!verou"encev!3.!razreda!

26.!10.! duhovni!ve"er!za!mlade!

!!1.!11.!!Vsi!sveti!in!molitve!za!rajne!

!!3.!11.! zahvalna!ma�a!zakonskih!jubilantov!

!!4.!11.! zahvalna!nedelja!

!!5.!11.! sestanek!bralcev!Bo�je!besede!

!

21. 10. 2018              29. nedelja med letom        Leto XIV. št. 42 

 

 

 

 

MIZA BOŽJE BESEDE  
Modr!7,!7-11!
Psalm!90!
Hebrejcem!4,!12-13!
Marko!10,!17-30!
!

!
 

Gospodu je bilo po volji, da 
svojega služabnika stre z 
bridkostjo: da dá svoje 
življenje v daritev za greh. 
 

Naša duša pričakuje Go-
spoda, on je naša pomoč in 
naša obramba. Tvoja do-
brota, Gospod, naj bo nad 
nami, saj zaupamo vate. 
 

Nimamo namreč vélikega 
duhovnika, ki ne bi mogel 
sočustvovati z našimi 
slabostmi, marveč takega, 
ki je kakor mi preizkušan v 
vsem, vendar brez greha. 
 

Kdor hoče postati velik 
med vami, naj bo vaš strež-
nik, in kdor hoče biti prvi 
med vami, naj bo vsem slu-
žabnik. Tudi Sin človekov 
ni prišel, da bi mu stregli, 
ampak da bi on stregel. 
!

 

 

 
 

Papež Frančišek ob pogledu na trpljenje in 

revščino na obrazih tolikih naših bratov in 

sester opogumlja kristjane in vse, ki so ob 

Jezusu, naj bo vsako zlo in trpljenje nova 

spodbuda še za večjo ljubezen. Jezus je 

učencem umil noge in dejal: Zgled sem vam 

dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz 

vam storil. Drug drugega bremena nosite. 

Naši misijonarji po vsem svetu blažijo 

revščino, lajšajo trpljenje, premagujejo 

nevednost, oznanjajo evangelij odrešenja. 

Enako naj delamo mi v svojem domačem 

okolju. S svojo dobroto in velikodušnostjo 

odstranjujem umazanijo zla in hudobije, 

pričujem za Gospodovo ljubezen do soljudi, s 

svojo vero kažem smer in cilj življenja.     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SINODA o MLADIH 2018 
 

MISIJONSKA NEDELJA  
 

SKUPAJ Z MLADIMI PONESIMO EVANGELIJ VSEM 
 

Dragi mladi, skupaj z vami želim razmišljati o po-
slanstvu, ki nam ga je Jezus zaupal. Ko se obračam na 
vas, želim hkrati nagovoriti vse kristjane, ki v Cerkvi ži-
vijo pustolovščino svojega bivanja kot Božji otroci. Kar 
me nagiba, da se preko vas obračam na vse, je goto-

vost, da krščanska vera ostaja vedno mlada, ko se od-
pira poslanstvu, ki nam ga daje Kristus. Sveti Janez Pa-

vel II., papež, ki je imel zelo rad mlade in se jim je veliko 
posvečal, je zapisal, da »misijonstvo krepi vero«. 

 Ob škofovski sinodi, ki poteka v Rimu, v mesecu, 

posvečenem misijonom, se nam ponuja priložnost, da 
bi v luči vere bolje razumeli, kaj želi Gospod Jezus po-
vedati vam mladim in preko vas krščanskim skupno-
stim. Ko Cerkev oznanja to, kar je zastonj prejela, lahko 

deli z vami mladimi pot in resnico, ki vodita do smisla 

bivanja na tej zemlji. Jezus Kristus, ki je za nas umrl in 

vstal, se daruje za našo svobodo in nas vabi, da iščemo, 
odkrivamo in oznanjamo ta pravi in polni smisel. Dragi 

mladi, ne bojte se Kristusa in njegove Cerkve! V njiju se 

skriva zaklad, ki napolnjuje življenje z veseljem.  
To vam govorim iz izkušnje: po zaslugi vere sem 

našel odgovor na svoje sanje in moč, da sem jih uresni-
čil. Videl sem veliko bolečine in revščine, ki je izmaličila 
obraze številnih bratov in sester. Toda za tiste, ki so z 

Jezusom, je zlo le izziv k večji ljubezni. Številni možje in 
žene, mnogi mladi so se iz ljubezni do evangelija veliko-
dušno žrtvovali za svoje brate in sestre, včasih celo do 
mučeništva. Iz Jezusovega križa se učimo logike Božjega 
darovanja samih sebe (prim. 1 Kor 1,17-25) kot oblike 

oznanjevanja evangelija za življenje sveta. Ko vnema 
Kristusova ljubezen, použiva tistega, ki gorí, ter krepi 
tistega, ki ga ljubi; ga razsvetljuje in greje (prim. 2 Kor 

5,14). V šoli svetnikov, ki nam odpirajo obsežna Božja 
obzorja, vas vabim, da se v vsaki okoliščini vprašate: 
»Kaj bi storil Kristus na mojem mestu?« 

papež Frančišek 

PREJELI BOSTE MOČ, ko bo  

SVETI DUH PRIŠEL NAD VAS in boste  

MOJE PRIČE do skrajnih mej sveta. Apd 1,8 

Bog, ki je človeku zaupal upravljanje z darovi na-
rave, mu je zaupal tudi skrb za duhovno rast in 

osebno svetost. Tako je bilo tudi 17 naših birmancev 
potrjenih v Svetemu Duhu, da bodo priče Božje moči, 
nosilci Jezusove ljubezni in graditelji miru, vzgojitelji 

za vero, da bi bili aktivni členi pri posredovanju kr-
ščanskega izročila prihodnjim rodovom.  

Po polaganju škofovih rok so prejeli to poslan-

stvo: Maja Bizjak, Kiara Brecl, Iva Budimir, Luka Če-
renjak, Ajda Gaberšek, Jaka Kajtna, Jaka Križanec, 
Aneja Zajc Klopotan, Nastja Melanšek, Tjaša Ostrož-
nik, Matic Pikl Lipar, Živa Romih, Izidor Slapnik, Urh 
Šarlah, Mark Tepež, Tia Maria Turk in Jan Philipp 
Weber. 

 

SREČANJE S STARŠI VEROUČENCEV 
 

V vsakem tromesečju je za starše veroučencev 
predviden tudi sestanek s starši. Ker je verouk utrditev 
vere, ki ste jo v srca otrok zasejali starši, se je vredno 
pogovoriti, kako poteka ta proces rasti in zorenja. Zato 

vas vabimo na srečanje ob 18. uri in sicer v:  

sredo 24. oktobra 4. razred 

četrtek 25. oktobra 3. razred 

 

 

 

 

 

 
 

IZ ŽIVLJENJA CERKVE 
 

VATIKAN, 15. oktober – Ob 

razglasitvi salvadorskega 
škofa mučenca Oscarja Ro-
mera za svetnika je papež 
sprejel na avdienco okoli pet 
tisoč romarjev iz Salvadorja. 
Dejal jim je, da je Romero 
znal do popolnosti utelesiti 
podobo dobrega pastirja, ki 
da življenje za svoje ovce in 
da škofje v njem lahko naj-
dejo zgled in spodbudo za 
svojo službo.  

LJUBLJANA, 11. oktober – 

V športni dvorani OŠ Alojzija 
Šuštarja nad 1000 mladih je 
bilo združenih v slavljenju 
Boga. Festival sodobne kr-
ščanske glasbe Ritem srca je 
prinesel 7 novih skladb in 
prelep slavilni koncert. Večer 
je poleg nastopajočih avtor-
jev sooblikoval tudi mešani 
mladinski pevski zbor Gimna-
zije Želimlje. Eden od pevcev 
je dejal, da je občutil globok 
molitveni večer, objem Sve-
tega Duha, ki je blagoslavljal 
navzoče in nastopajoče, tola-
žil in spreminjal srce. Res 
krasno vzdušje v čast Bogu. 

CARIGRAD, 11. oktober – 

Sinoda carigrajskega patriar-
hata je preklicala izobčenje 
kijevskega patriarha Filareta 
in metropolita Makarija, s či-
mer je odprla pot za priznanje 
samostojne Ukrajinske pra-
voslavne cerkve. Združeva-
nje vernikov pod enotno cer-
kveno strukturo v Ukrajini na-
sprotuje Ruska pravoslavna 
Cerkev, zato je pretrgala vse 
stike s carigrajskim patriar-
hom. To kaže na nevarnost 
razkola v Pravoslavni cerkvi. 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Janez Pavel II., papež  

T Janez Kapistran, duhovnik  

S Anton M. Klaret, škof  
Č Darinka, mučenka  

P Lucijan, mučenec  

S Sabina, mučenka   
  
 

 
 

JANEZ PAVEL II. je postal leta 

1978 prvi neitalijanski papež 
po 455 letih in obenem prvi 
papež slovanskega rodu.  Nje-
gov naslednik, papež Bene-
dikt XVI, je o njem dejal. 
»Spoznal sem njegovo teme-
ljito teološko izobrazbo. Pre-
vzela me je njegova duhov-
nost, za katero je bila značilna 
intenzivnost njegove molitve, 
globoka ukoreninjenost v ob-
hajanju svete evharistije. Vsi 
smo poznali njegovo veliko lju-
bezen do Božje Matere. Da je 
bil Janez Pavel II. svetnik, mi 
je v letih sodelovanja z njim 
postajalo vse bolj jasno. Pose-
bej moramo seveda imeti pred 
očmi njegov močan odnos z 
Bogom, njegovo zatopljenost 
v občestvo z Gospodom. Od 
tod je izvirala njegova vedrina 
sredi velikih naporov in njegov 
pogum, s katerim je izpolnje-
val svoje naloge v res težav-
nem času ... Moj spomin na 
Janeza Pavla II. je pol hvalež-
nosti. Nisem ga mogel in ga 
tudi nisem hotel posnemati, 
sem pa skušal peljati naprej 
njegovo delo.« 


