
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
6. do 13. 10. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 za + Faniko in Franca Selčan 

za + Vinka Rebevška, greg. 

18.30 za zdravje  

 torek:  
7.30 za + Roka Prodnika 
za + Mihaela Vengušta, sorodnike 

18.30 za + Vinka Rebevška, greg. 

      sreda:  
7.30 za + Ano Zamernik 

 za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Marijo Ramšak 

      četrtek:  
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Frančiška (m) Arčana 

     petek:  
7.30 za + Vinka Kresnika 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Ludvika Zabreta 

      sobota:  
7.30 za + družino Oselj 

za + Vinka Rebevška, greg. 
18.30 za + Marijo Kozmus 

     NEDELJA  
8.00 za + Marijo, Borisa in
  sorodnike 

za + Vinka Rebevška, greg. 
10.00 za birmance 

  za žive in rajne farane 
 

Pridi, Sveti Duh, napolni 

srca svojih vernih in vžgi 

v nas ogenj svoje ljubezni. 
 

 

OZNANILA: 
 

● Danes obhajamo rožnovensko nedeljo. Po-

živimo molitev rožnega venca osebno in v 

družini. V naši kapeli ga molimo vsak dan po 

jutranji maši, zvečer pa pred mašo. 
 

● Ta teden se z devetdnevnico pri večerni sv. 

maši pripravljamo na binkoštni dogodek v 

župniji. Ker nam je mar življenje in vera teh 

mladih kristjanov, se pridružimo molitvi za 

prihod Svetega Duha. 
 

● V sredo ob 17.45 bo srečanje birmancev, 

staršev in botrov z birmovalcem g. opatom 
Marjanom Jezernikom. 

 

● Prihodnjo nedeljo ob 10. uri bo slovesnost 

podelitve zakramenta sv. birme. Molili bomo, 

da bi darovi, ki jih bo devetim kandidatom 

podelil Sveti Duh, bili sprejeti z odprtim srcem 

in jim pomagali, da bi postali dobri kristjani in 

pošteni ljudje.  
 

● Lepo vabljeni v soboto 19. oktobra na sloven-

sko-hrvaško romanje v Krašić, rojstno župnijo 

bl. Alojzija Stepinca, ki je med drugo svetovno 

vojno sprejel nad 500 pregnanih slovenskih 

duhovnikov. Prijavite se v pisarni. 
 

● V avli vzemite Glasilo. 
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!6.!10.!!sv.!ma�a!ob!11.!uri!na!grobi�"u!Teharje!
!9.!10.!!sre"anje!z!birmovalcem!
13.!10.!podelitev!zakramenta!sv.!birme!!
14.!10.!seja!�PS!
15.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!6.!razreda!
19.!10.!romanje!v!Kra�i#!na!Hrva�kem!
20.!10.!misijonska!nedelja!
21.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!3.!razreda!
22.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!4.!in!5.!r.!
23.!10.!sestanek!star�i!verou"encev!1.!in!2.!r.!
!

6. 10. 2019                27. nedelja med letom        Leto XV. št. 40 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Habakuk 1,2-3;2,2-4 
Psalm!95!
2 Timoteju 1,6-8.13-14 
Luka 17,5-10 

 

Doklej, Gospod, bom klical 
na pomoč in ne boš poslušal, 
vpil k tebi zaradi nasilja in ne 
boš pomagal? Zakaj mi daješ 
gledati zlo? Če odlaša, ga le 
čakaj, kajti zagotovo pride, ne 
bo zamudilo. 
 

Danes svojih src ne zakrknite. 
 

Bog nam ni dal duha boječ-
nosti, temveč duha moči, 
ljubezni in razumnosti. Nikar 
se torej ne sramuj pričevanja 
za našega Gospoda. S Svetim 
Duhom, ki prebiva v nas, 
varuj lepi zaklad, ki ti je bil 
zaupan. 
 

Apostoli so rekli Gospodu: 
»Pomnôži nam vero!« Ko na-
redite, kar vam je bilo ukaza-
no, recite: Nekoristni služab-
niki smo; naredili smo, kar 
smo bili dolžni narediti. 
!

 

 
 

Vera se je v naših družinah utrjevala z 

molitvijo, branjem knjig, praznovanjem 

nedelje in ohranjanjem krščanskega 
izročila. Rožni venec je povezoval 

generacije, utrjeval duhovne vezi med 

ljudmi in z Bogom. O njegovi vrednosti in 

pomenu nam je spregovorila kar Marija 

sama, ki je fatimskim pastirčkom 
naročila, naj za spreobrnjenje grešnikov 
in odvrnitev pretečih nevarnosti molijo 

rožni venec. Če radi sežemo po naravnih 
zdravilnih pripomočkih, začnimo tudi z 

uporabo  preizkušene duhovne terapije – 

rožnim vencem, ki umirja, odganja zlo, 
nas odpira za Božje delovanje in krepi naš 

imunski sistem zoper hudega duha.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 
 

Tudi letos bo od rožnovenske do naslednje 
nedelje potekal teden za življenje, pod geslom Hva-

la za moč upanja. Danes ob 15. uri bo na Brezjah 

molitvena ura in nato sv. maša za družine. Na spletni 

strani  www.gibanjezazivljenje.si  bodo vsebine Te-

dna za življenje dopolnjevali z razmišljanji, prispevki 
mladih, družin in drugih. Na sedežu društva Gibanje 

za življenje je na voljo razno gradivo: knjižica za 
mlade “Mnogi NE-ji za veliki DA življenju”, videoka-
seta in DVD “Človeško življenje – največji čudež”, 
zgibanke in knjižice zbirke Za življenje o vprašanjih 
načrtovanja družine, umetne oploditve in odnosa 

do zdravja ter drugo.  

 

Birmska 

devet-  

dnevnica 
 

V petek 4. okto-

bra so začeli 
birmanski kandi-

dati skupaj s svo-

jimi družinami ne-

posredno pripra-

vo na prejem za-

kramenta sv. birme. K sveti maši ob 18.30 vabljeni 
tudi drugi župljani, da bomo od Boga izprosili veliko 

darov Svetega Duha, s pomočjo katerih bodo ti 
mladi kristjani postali dobri in verni, zvesti Jezusu in 

Cerkvi. Jezus nas spodbuja: prosite in boste prejeli. 
 

Izredni MISIJONSKI  MESEC 
 

Papež Frančišek je na misijonsko nedeljo 2017 

z oznanilom na Trgu sv. Petra v Vatikanu razglasil iz-

redni misijonski mesec oktober 2019 kot poseben 

čas za poživitev misijonskega poslanstva Cerkve. Ka-

toliška občestva v Cerkvi na Slovenskem, od škofij, 
župnij do redovnih skupnosti, cerkvenih ustanov in 

gibanj, so povabljena, da v letu 2019, zlasti v mesecu 

oktobru, pripravijo vsaj eno pobudo na svojem po-

dročju z misijonskimi vsebinami. Prvi posebni dogo-

dek bo srečanje z misijonarjem Danilom Lisjakom 6. 
oktobra ob 15. uri v Škocjanu na Dolenjskem, rojst-

nem kraju misijonarja Ignacija Knobleharja. V naši 
župniji bomo to praznovali na misijonsko nedeljo 
20. oktobra. 

 

Letošnje SLOVENSKO-HRVAŠKO ROMANJE  
bo v soboto 19. oktobra v rojstni župniji bl. Aloj-

zija Stepinca Krašić na Hrvaškem. To je že 7. sre-

čanje slovenskih in hrvaških katoličanov, ki po-

teka v organizaciji slovenske in hrvaške škofov-
ske konference. Letošnje srečanje bo v duhu 
gesla: Pošlji delavce na svojo žetev. Uvodni pro-
gram se bo začel ob 9.30, ki ga bodo vodili bo-

goslovci iz ljubljanskega in zagrebškega semeni-
šča. Somaševanje slovenskih in hrvaških škofov 
ter duhovnikov ob 11. uri bo vodil zagrebški kar-
dinal Josip Bozanić, pridigal pa mariborski nad-
škof Alojzij Cvikl. Obiskati bo mogoče Stepin-
čevo kapelo v cerkvi, v župnišču pa spominsko 

sobo, kjer je kardinal živel v hišnem priporu in 
tam tudi umrl. Gostitelji bodo po ugodni ceni 

pripravili domač prigrizek. Po srečanju v Krašiću 
bo možen obisk zagrebške stolnice in groba bl. 
kardinala Stepinca. Kot je znano, je bl. Alojzij 

Stepinac zelo zaslužen za 534 slovenskih duhov-

nikov, ki so jih Nemci med vojno pregnali na Hr-

vaško in jim omogočil duhovniško delo na žup-
nijah. Naj bo to romanje znak hvaležnosti.   
      Strošek prevoza z avtobusom bo okrog 30 €. 

Prijavite se najkasneje do prihodnje nedelje pi-

sarni.  

 

 
YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

72-73. KAJ POMENI IME 

JEZUS IN VZDEVEK KRI-

STUS? 

 

Jezus v hebrejščini pome-

ni: ' Bog rešuje'. V kratki 

formuli 'Jezus je Kristus' je 

izraženo jedro krščanske 

vere: Jezus, preprost te-

sarjev sin iz Nazareta, je 

pričakovani Mesija in Reši-

telj.  
 

V Apostolskih delih pove 

Peter: »Kajti pod nebom lju-

dem ni dano nobeno drugo 

ime, po katerem naj bi se mi 

rešili« (Apd 4,12). Vsi misijo-

narji so v bistvu prinašali lju-

dem to oznanilo. Tako grška 

beseda ' Kristus' kot hebrej-

ska ' Mesija' pomenita 'Mazi-

ljenec'. V Izraelu so mazilili 

kralje, duhovnike in preroke. 

Apostoli so doživeli, da je Je-

zus »maziljen s Svetim Du-

hom« ( Apd 10.38). Po Kri-

stusu se imenujemo kristjani, 

kar je izraz naše visoke po-

klicanosti. V rimskih kata-

kombah se nahaja starokr-

ščanska tajna risba, ki je bila 

izpoved vere v Jezusa – be-

seda ICHTHYS (= riba). Po-

samezne črke pomenijo za-

četnice besed: Jezus Kri-

stus, Božji Sin in Odrešenik. 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Rožnovenska Mati Božja 

T Benedikta, mučenka  

S Dionizij, škof-mučenec 

Č Danijel, mučenec  

P Janez XXIII., papež  

S Maksimilijan Celjski, mučenec  

N Edvard, kralj  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 
 

KADILO je imelo v jeruza-

lemskem templju velik po-

men. Uporabljali so ga na ka-

dilnem oltarju in v kadilnici, s 

katero je veliki duhovnik en-

krat na leto stopil v presveto 

in med drugimi dišavami za-

žgal kadilo kot češčenje Bo-

ga. V Ps 141 je stavek »Moja 

molitev naj se dviga k tebi, 

kakor kadilo.« Kristjani na za-

četku niso uporabljali kadila, 

v 4. stol. pa že najdemo za-

pise o uporabili kadila v Jeru-

zalemu v baziliki vstajenja. 

Kasneje so začeli to zname-

nje uporabljati tudi drugod in 

s tem počastili oltar, darove 

za mašo, pa tudi bogoslužno 

skupnost. Kadilo naj bi vse 

ogrnilo v sveto ozračje moli-

tve, ki se dviga k Bogu, zato 

takrat stojimo. V Raz 8,4 be-

remo, da se pri nebeškem 

bogoslužju »dim kadil po an-

gelovi roki dviga pred Boga 

skupaj z molitvami svetih«. 

Tudi telesa umrlih počastimo 

s kadilom, ker so bili posve-

čeni s svetimi zakramenti.  


