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Molimo ob Slomškovi in rožnovenski nedelji

»Sveta vera vam bodi luč! To velja za
verujoče in za vse ljudi dobre volje.
Materni jezik bodi vam ključ. Saj vemo,
kako smo se učili in se preko maternega
jezika odpirali svetu in življenju. Mislimo
tukaj tudi na vso narodno izročilo, vse
te vrednote, ki so s tem povezane, in
če bi spoštovali, da je to ključ, in bi se
povezovali med seboj, potem ne bi
delali takšnih problemov, kot jih delamo.
Človek preganja človeka. Ni človeku brat,
ampak je vse kaj drugega.

O Gospod, strah me je tvoje zahtevnosti,
toda kdo bi se ti mogel upirati?
Naj pride tvoje kraljestvo in ne moje.
Naj se zgodi tvoja volja in ne moja.
Pomagaj mi vedno reči DA
in se tega tudi držati.
Naj ne omahujem
v strahu in neodločnosti,
temveč s teboj vztrajam
pri odločitvah in dobrih delih,
h katerim me vzpodbujaš ti.

Oktober – mesec
rožnega venca
Pred rožnovensko nedeljo, ki je vsako leto prva nedelja v oktobru, oktober
pa je posvečen molitvi rožnega venca,
smo imeli rožnovensko duhovno obnovo. Že nekaj let pa so ravno te dneve
medobčinske ali celo državne gasilske
vaje in je bila vedno udeležbe zelo okrnjena. Na seji ŽPS smo zato sklenili, da
bomo duhovno obnovo prestavili na
zadnji teden meseca rožnega venca, ki
je ravno pred praznikom vseh svetih,
ko mnogi kristjani želijo opraviti sveto spoved in dobiti tudi odpustke za
svoje rajne. Na zadnjo nedeljo oktobra
smo tudi pred dvema letoma blagoslovili našo na novo obnovljeno župnijsko cerkev, je pa to že tako žegnanjska
nedelja, ko se spominjamo blagoslova
vseh cerkva, kjer se ne ve natančno za
datum posvetitve.
Prvo nedeljo v oktobru bo torej navadna rožnovenska nedelja, zadnja
nedelja v oktobru pa bo sklep rožnovenske duhovne obnove.

Še posebej pa bi radi vse spomnili
na molitev rožnega venca. Tej preprosti molitvi, ki je sestavljena iz petih
Očenašev, 50 Zdravamarij in 5 Slava
Očetu, ob njih pa premišljujemo Jezusovo in Marijino življenje, je Bog podelil izredne milosti in dobrote. Vsi, ki to
molitev radi molimo, lahko povemo
iz lastne prakse, kaj nam pomeni in
koliko milosti smo po njej prejeli.
Kot župnija jo molimo vsak dan
pred sveto mašo, vsaj za praznike jo
molite po skoraj vseh družinah, osebno pa pogosto in kjer koli. V oktobru
še posebej vabljeni, da se potrudite pol
ure pred sveto mašo v cerkev in bomo
rožni venec skupno molili za vse potrebe župnije, katere člani smo vsi.
PRVA REDNA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 18. septembra ob 20.00 v sejni sobi. Pričakujemo vse člane, ki ste
prostovoljno sprejeli izvolitev v ŽPS in
ste zastopniki vasi ali kake skupine.
Pripravite svoje predloge in želje skupine, ki jo predstavljate. Narediti moramo namreč načrt vseh dejavnosti in
prva seja ima to nalogo.
MLADINSKA SREČANJA bodo vsako
soboto. Na prvem srečanju se je zbralo lepo število mladih in smo obljubili, da bo vsak pripeljal še enega in se
dejavno vključil v dogajanja mladih.
Dobivali naj bi se ob 20.00 v župnišču,
kjer naj bi redno bil najprej duhovni
del, nadaljevali pa bomo z najrazličnejšimi dejavnostmi v mladinskem
centru. Animatorji oratorija so kazali toliko znanja in sposobnosti, da bi
bilo škoda, ko bi s tem ne nadaljevali.
Ne le vsi animatorji, vsi mladi najlepše

vabljeni, saj naj bi sobotne večere fantje in dekleta preživljali v družbi, ne
pa doma.

Šolske in družinske
maše
Na sestanku vseh, ki poučujemo
verouk, smo sklenili, da bomo v tem
šolskem letu nadaljevali z družinskimi mašami enkrat na mesec. Prva bo v
nedeljo, 24., ob pol enajstih.
Vsak razred pa je včasih tudi eno
soboto pripravil šolsko mašo, da so
se učili sodelovanja pri sveti daritvi.
Letos bomo imeli šolske maše ob nedeljah zvečer. Kot prvo bo pripravil 9.
razred v nedeljo, 1. oktobra. Po sveti
maši pa ste vabljeni starši in učenci na
pogovor o verouku v župnišče.
Za prvoobhajance, ki bodo letos
prejeli dva važna zakramenta, in njihove starše pa bo tako srečanje že v
nedeljo, 24. septembra, po večerni
maši.

VPIS V ORGLARSKO ŠOLO V LJUBLJANI, ki ima v številnih ponudbah po-

seben pomen in vlogo, vabi vse, ki se
zanimajo za igranje orgel, pa tudi tiste, ki so morda že aktivni, pa bi želeli
svoje znanje izpopolniti, da pridejo
na sprejemni izpit, ki bo v petek, 22.
septembra, ob 17.00, in v soboto, 23. 9.
ob 9.00 v prostorih Orglarske šole na
Poljanski 4 v Ljubljani.
Posebnost orglarske šole je celostni pristop, ki ob pouku orgel skrbi
tudi za liturgično igro, ter ponudba
raznovrstnih teoretičnih predmetov,
ki vzgajajo liturgičnega sodelavca za
področje glasbe. Osnovno vodilo je kakovost pridobljenega znanja in veščin
iz zborovodstva, orgelske igre in cerkvene kompozicije.

Priprava na krste, ki bodo 1. oktobra,
je v četrtek, 21., in naslednji četrtek,
28. ob 20.00 v župnišču.

Žegnanje v domu sv. Terezije bo na
god njene zavetnice, 1. oktobra, z
mašo ob pol enajstih.

Ob smrti svojcev so darovali:
✝
Ob smrti LJUDMILE MUSTAR so darovali: dar za cerkev in po 3 maše: domači, Riglerjevi, Sekundarjevi, Videm 7, in Marija. Dar za cerkev in po 2 maši so dali: brat
Pon. 18. 9.
Jožef Kup.

Vid.
Pon.

19.00 Marija Blatnik, 8. dan
19.00 Angela Juvanc, obl.

Tor. 19. 9.
Toedor

Vid.

19.00 Kristina Žnidaršič, 30. dan
Starši Vidmar in Rudi Prhaj, obl.
19.00 Starši Meglen, Kom. 8
Starši Nose in Zupančič

Sre. 20. 9.
Andrej Kim

Vid.

Čet. 21. 9.
Matej, ap.

Vid.

Pet. 22. 9.
Mavricij

Vid.

19.00 Ana Nučič, obl., C.
Jože in Ana Žgajnar, obl., C.

Sob. 23. 9.
Pij

Vid.
Kom.

8.00 Po namenu, Predst.
Helena Prhaj
19.30 Vsi Škantelčkovi, K. 41

Ned. 24. 9.
25. med
letom
Slomškova

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Pon. 25. 9.
Firmin

Vid.
Pon.

7.30 Vera Sever, obl., C.
19.00 Ciril in vsi Bambič

Tor. 26. 9.
Kozma,
Damj.

Vid.
Kom.

19.00 Vinko Erčulj, Vodice, obl.
19.00 Ljudmila Mustar, 30. dan
Rok in Stanislav Mustar, obl.

Sre. 27. 9.
Vincencij P.

Vid.

Čet. 28. 9.
Venčeslav

Vid.

Pet. 29. 9.
Miha, Gab.
Raf

Vid.

19.00 Katarina Markuta, obl., V.
Jožef in Marjata Arh, obl.

Sob. 30. 9.
Hieronim

Vid.
Kom.

8.00 Ivana in Edvard Lenarčič, obl., Zg.
19.30 Stane Mirtič, obl.

Ned. 1. 10.
26. med
letom
Rožnovenska
Terezija D. J.

Vid.
Pon.
Vid.
Dom
Vid.

7.30
9.00
10.30
10.30
19.00

Kom.

I. G.

Hoč.

7.00 V čast M. B. za zdravje in B. varstvo
Anton Zupančič
19.00 Marija in Anton Nose, Predst.19 B
Franci Padar, obl., M. v.
19.00 Franc Zaletelj, obl.

Za farane
Irena Roganovič
Anka Blatnik, 8. dan, Anton Blatnik, obl.
Franci Glač, 8. dan

7.00 Druž. Strgarjeva, C.
Marija Drobnič, V.
19.00 Marija in Anton Hrovat, Pdč., obl.
Danijela Debeljak
19.00 Boris Šinkovec, obl.

Za farane
Vsi Francelj in za zdravje
Metka in Franc Menart, obl., Z. v.
Za vse v domu
Ivana in Pavle Vidmar, obl., Zg.

Stane in hči Mojca. Dar
za cerkev in po 1 mašo
Sekundarjevi,Vid. 38,
in Gregorjevi, za 2
maši in dar za Karitas
so dali Matičevi, Kom.,
za maše pa: Sandi in
Damjana (2), Štrukljevi iz Čušperka (1),
Tomšičevi, Kom. (1),
brat Janez (2) in molivci iz Kom. (5).

✝
Ob smrti MARIJE
BLATNIK so darovali:
dar za cerkev brat Ivan
in nečakinja Nataša,
dar za cerkev in po 5
maš sta dala nečaka
Branko in Peter, dar
za cerkev in za 2 maši
je dala Andreja Hočevar, za maše pa: sestra Danica (4), Anka
Milenkovič,
Predstr.
(1), Marjanca Marolt,
Predst. (1), druž. Perko, Zg. (1), Vodičarjevi (1), druž. Grebenc,
Žlebič (1) in druž. Šilc,
Žlebič (1).
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