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Beseda živega Boga

PERUTI LJUBEZNI

Eno najlepših razlag današnjega evan-
gelijskega odlomka je naredil sv. Avgu-

štin, ko skuša pojasniti Gospodov stavek, 
ki pravi: »Moje breme je lahko.«

Avguštin breme primerja s perutmi in 
pravi: »Ena perut je: ljubi Gospoda svoje-
ga Boga z vsem srcem, vso dušo in vsem 
mišljenjem. Vendar ne ostani obešen na 
eno samo perut, zakaj če misliš, da imaš 
eno, nimaš niti te. Ljubi svojega bližnjega 
kakor samega sebe. Če namreč ne ljubiš 
svojega brata, ki ga vidiš, kako moreš lju-
biti Boga, ki ga ne vidiš? (1 Jn 4,20)

Dodaj še drugo perut; na ta način boš 
lahko letel. Tako boš izruval pohlep po ze-
meljskih stvareh in boš ljubezen lahko tr-
dno postavil v nebeške. Kolikor se boš oprl 
na ti dve peruti, bo tvoje srce tako visoko, 
da bo ob svojem času v višino potegnilo 
tudi tvoje telo.

Jezus mu je odgovoril:
»Ljubi Gospoda,
svojega Boga,
z vsem srcem in vso dušo
in vsem mišljenjem.
To je največja
in prva zapoved.
Druga pa je njej enaka:
'Ljubi svojega bližnjega
kakor sam sebe.'
Na teh dveh zapovedih stoji
vsa postava in preroki.«

(Mt 22,37-40)



Nikakor ne smeš 
misliti, da ti bo težko 
imeti vsa peresa: 
v Svetem pismu se 
za to ljubezen zares 
lahko najde veliko 
zapovedi, ki jih lahko 
premišljuje tisti, ki 
bere in posluša, ven-
dar so vsa postava in 
preroki povzeti v teh 
dveh zapovedih.« 

(Govor 68)

Na god svetega Frančiška je lju-
bljanska nadškofija dobila novega 
nadškofa v osebi frančiškana p. 
Stanislava Zoreta. 

Škofje so nasledniki apostolov, 
zato so nujno potrebni. Oni so re-
dni pastirji in v svoji moči pošiljajo 
duhovnike na župnije, ti v njiho-
vem imenu oznanjajo evangelij in 
delijo zakramente, vse pa osmi-
šljajo z molitvijo, saj so v prvi vr-
sti tako duhovniki kot škofje veli-
ki molivci pred Bogom. Vsi pa smo 
ena velika družina, ki se mora na 
skupni poti v večno domovino nuj-
no med seboj zlasti duhovno pod-
pirati. Toplo priporočam vsem, da 
za novega nadškofa in tudi za svoje 
duhovnike molite.

Misijonska nedelja, ki bo 19. 
oktobra, vse kristjane vabi, da pre-
mislimo, kako izpolnjujemo svojo 
temeljno krščansko dolžnost, da 
oznanjamo evangelij. Tudi Slove-
nija, skupaj z ostalo Evropo, posta-
ja vedno bolj misijonska dežela, če-
prav je še vedno polna krščanskih 
znamenj.

V misijonskih deželah Afrike in 
Azije pa se krščanstvo izredno lepo 
širi tudi po delu naši misijonarjev 
in nas, ki jih podpiramo. Na misi-
jonsko nedeljo bo pri vseh mašah 
nabirka za misijone, ne pozabimo 
pa materialnim darovom pridruži-
ti tudi našo molitev in žrtev. 

DOBILI SMO NOVEGA NADŠKOFA



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Rožnovenska duhovna obnova, 
ki jo je vodil misijonar lazarist Le-
opold Valant, je za nami. Mnogi ste 
se udeležili svetih maš in govorov, 
mnogi tudi opravili sveto spoved, 
ki je nujna pomoč za duhovno na-
predovanje. 

Smo v mesecu oktobru, mesecu 
rožnega venca. Ta molitev je milijo-
nom ljudi pomagala prebresti naj-
težje preizkušnje življenja. V njej 
premišljujemo Jezusovo in Mariji-
no življenje in ju prosimo pomoči 
in varstva. Če ne morete zmoliti 
celega rožnega venca, zmolite vsaj 
kako desetko. Lepo tudi vse va-
bimo, ki morete, da se pridružite 
skupni molitvi rožnega venca vsak 
dan pol ure pred sveto mašo.

Mladina letos prijetno presene-
ča. Zelo smo veseli, da je toliko mla-
dih birmanskih animatorjev, ki so 
že začeli z birmanskimi skupina-
mi, drugi pa so sprejeli interesne 
dejavnosti, v katerih bodo skušali 
birmancem pomagati, da spoznajo 
in se navdušijo za dejavno življenje 
in pomoč v župniji.

Vse mlade pa prav tako lepo va-
bimo, da ne bi opustili svojega ver-
skega izobraževanja in življenja. V 
soboto, 25. oktobra, bo prišel na 
prvo srečanje z mladino ribniški 
g. kaplan Mohor Rihtaršič. Več-
krat slišim, da bi mladina rabila 

mladega kaplana. Sedaj bo ta mo-
žnost, izkoristite jo. Prav je tudi, 
da se mladi iz več župnij čim bolj 
povezujete med seboj, za kar bo se-
daj možnost.

Molitvene skupine

Te so v naši župniji precej raz-
širjene in v njih v prvi vrsti časti-
mo Boga, se mu zahvaljujemo in ga 
prosimo, obenem pa se tudi pove-
zujemo med seboj. V nekaterih va-
seh se zbirate skozi celo leto, dru-
god bolj v zimskih mesecih, važno 
je, da prihajamo skupaj, saj vedno 
ponavljam, da skupni molitvi Bog 
zagotavlja posebno uslišanje. »Kjer 
se dva ali trije združijo v skupni 
molitvi, jim bo vse izpolnil moj 
Oče,« zagotavlja Jezus.

Marsikje so starejši omagali, 
mlajših pa ni zraven. Tudi v tem 
pogledu moramo biti iznajdljivi 
misijonarji in povabiti koga, saj je 
v današnjih časih delo olajšano, 
in če hočemo, najdemo čas tudi za 
molitve in druženje. 
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Za čas zbiranja se dogovorite po vaseh, in 
kjer je kaka sprememba, sporočite, da jo bomo 
objavili.

Naročniki maš navadno izrazite dan, ko naj bi 
opravili sveto mašo po vašem namenu. Včasih 
pa se zgodi, da zlasti za maše, ki so med te-
dnom zjutraj, ni nobenega naročila. Duhovniki 
imamo ob sredah konference in sestanke, če pa 
tega ni, je to naš edini prosti dan, zato so maše 

zjutraj, v ponedeljek 
pa ob osmih prične-
mo čaščenja in je spet 
lepo, da pričnemo ob 
pol osmih z mašo. 
Udeležba pri maši pa 
ni nič manjša zjutraj 
kot zvečer, zato sku-
šajte vse to upoštevati 
in naročite mašo tudi 
zjutraj.

REDNA SEJA ŽPS  bo v 
oktobru v ponedeljek, 
20. oktobra, ob 20.00 v 
dvorani župnišča.

Pon. 13.10.
Gerald

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Marija Prijatelj, obl.
Druž. Ivanc

Tor. 14. 10.
Kalist

Vid.

Kom.

19.00

19.00

Tone Novak, 8. dan
Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v.
Stanislav Debeljak

Sre. 15. 10.
Terezija Vel.

Vid. 7.00 Druž. Grm, Zg., Markatovi
Slavka Miklič

Čet. 16. 10.
Hedvika

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Franc Novak, Vid. 47, obl.
Janez Žgajnar, Z. v.

Pet. 17. 10.
Igancij A.

Vid. 19.00 Feliks Perko, Z. v., obl.
V zahvalo za srečno operacijo

Sob. 18.10.
Luka, evang.

Vid.
Kom

8.00
19.30

Vsi Mežnarjevi, Vid. 76
Brat Jože in st. Grandovec

Ned. 19. 10.
MISIJONSKA

Pavel od križa

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Starši Tabak
Ana Lohkar, obl., Predst.
Ivana in Edvard Lenarčič

Pon. 20.10.
Vendelin

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Marija Kastelic, C., obl.
Marija Adamič, obl.

Tor. 21. 10.
Uršula

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Ana, Janez in vsi Drobnič, V., obl.
Alojz Prijatelj, obl.

Sre. 22. 10.
Janez Pavel II.

Vid. 7.00 Vidmarjevi, Zg., 37
Anton Erčulj, Zg.

Čet. 23. 10.
Janez Kapist.

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Vsi Pečnikovi, Pdc. 9
Anton in Angela Zajc

Pet. 24. 10.
Anton M. C.

Vid. 19.00 Janez Kosi, Pdč., obl.
Mimi Novak

Sob. 25. 10
Darinka

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Ivan in starši Žnidaršič, V., obl.
Kristina Tomšič, obl.

Ned. 26. 10.
30. med letom

Lucijan

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Anton Petrič, obl.
Milan Zevnik, Pdc.
Ivan Kralj, M. v., obl.

Do novega leta 

bomo pri vsaki sveti 

maši na duhovnikov 

vzklik SKRIVNOST 

VERE odgovorili 

ali zapeli KADAR 

UŽIVAMO TA KRUH 

IN PIJEMO IZ KELIHA, 

OZNANJAMO TVOJO 

SMRT, GOSPOD, 

DOKLER NE PRIDEŠ V 

SLAVI.   


