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SEM KOMU ZNAMENJE BOŽJE BLIŽINE?

Papež Frančišek je spisal dokument z naslovom Veselje evangelija. Z njim
se obrača na vse krščene. Vabi nas k novemu obdobju oznanjevanja evangelija.
Dokument je sam označil kot »programski«, saj v njem nakazuje pot Cerkve v
prihodnjih letih.
Spomni nas na številne ljudi z obrobja
današnje družbe. Na vse izmučene in zapuščene, ki čakajo Cerkev, čakajo na nas.
Vprašati se moramo, kako podeliti z odrinjenimi izkušnjo vere - Božjo ljubezen; srečanje z Jezusom? To je odgovornost naših
skupnosti in naše pastorale, ugotavlja
sveti oče.
Papež ocenjuje, da je zdaj ugoden čas,
znotraj katerega smo vsi poklicani delati za
rast Božjega kraljestva. Številni živijo v velikem trpljenju in prosijo Cerkev, da bi
bila znamenje Gospodove bližine, dobrote, solidarnosti in usmiljenja. To je naloga še posebej tistih, ki smo odgovorni za pastoralo: v škofiji je to škof, v župniji
župnik, katehisti in katehistinje, člani ŽPS, Župnijska Karitas, člani ostalih skupin,
ne nazadnje vsi krščeni …
Ob predstavitvi dokumenta je papež menil: »Pred tolikšnimi pastoralnimi
zahtevami, pred tolikšnimi prošnjami moških in žensk, se lahko prestrašimo ter
se v strahu in obrambi zapremo vase. V tem se porodi skušnjava klerikalizma,
ko začnemo prevajati vero v pravila in navodila, kakor so to v Jezusovem času
počeli farizeji in učitelji postave. Ob takem delovanju bomo imeli vse jasno in
urejeno, toda verno ljudstvo bo še naprej imelo lakoto in žejo po Bogu.«
Papež si nato izposodi podobo poljske bolnišnice. Zanj je Cerkev kot poljska
bolnišnica. »Toliko ljudi je ranjenih … Od nas prosijo bližino, od nas prosijo to,
kar so prosili Jezusa: da smo jim blizu. Vendar pa z držo pismoukov, učiteljev
postave in farizejev ne bomo mogli pričevati za bližino«, pravi papež in dodaja:

»Včasih se zdi, da smo bolj obremenjeni s tem, da množimo dejavnosti, kot pa
da bi bili pozorni na osebe in njihovo srečanje z Bogom. Pastorala, v kateri ni te
pozornosti, sčasoma postane nerodovitna.«
»Ne pozabimo početi istega, kot je storil Jezus s svojimi učenci. Potem ko so ti
odšli po vaseh oznanjat evangelij, so se vračali zadovoljni zaradi svojih uspehov.
Jezus pa jih je vzel na samoten kraj, da bi bil z njimi. Pastorala brez molitve in
zrenja ne bo dosegla src ljudi. Ustavila se bo na površju in ne bo omogočila, da
bi se seme Božje Besede lahko prijelo, začelo kliti, rasti in prinašati sadove,« je
rekel papež Frančišek.

ROŽNI VENEC – MOLITEV TISOČERIH RODOV
Rožni venec je zelo stara molitev, sedanjo obliko je dobil v začetku 15. stoletja. Že
pred 12. stoletjem je bilo v navadi, da so po samostanih bratje-laiki (neduhovniki), ki
niso znali latinskega jezika, molili 150 očenašev, kakor so samostanski patri pri molitvenem bogoslužju v latinskem jeziku molili 150 svetopisemskih psalmov. Za štetje
očenašev so imeli na vrvico nabrane jagode ali kamenčke.
Očenaš je v latinščini Pater noster, zato marsikje še danes za rožni venec ali molek uporabljajo izraz »paternošter«. Polagoma se je
pri irskih menihih uvedla navada, da so 150 očenašev razdelili na tri
dele, ki so jih samostanski bratje molili trikrat na dan po 50.
Od 12. stoletja naprej se je uveljavila navada, da so v molitvi ponavljali »zdravamarijo« in sicer trikrat po petdeset. Molitev Zdrava
Marija je takrat obsegala samo svetopisemsko besedilo: »Zdrava
Marija, milosti polna, Gospod je s teboj« (pozdrav angela Gabrijela ob oznanjenju),
»Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa« (pozdrav Elizabete). Drug del Sveta Marija so začeli moliti po letu 1480.
Kmalu so takšni ustni molitvi začeli posebej dodajati premišljevanje o Kristusovih
in Marijinih »skrivnostih« (njunega doživljanja odrešenjskih dogodkov od Jezusovega spočetja do Marijinega poveličanja). Molitvi 150 zdravamarij, ki so bile pozneje
povezane z očenašem, so rekli Marijin psalterij, in sicer zato, ker je vseboval toliko
zdravamarij kot je svetopisemskih psalmov. Kmalu je ta oblika pobožnosti dobila ime
rosarium »venec rož«, rožni venec. Temu so dali dokončno obliko nemški kartuzijani
na začetku 15. stoletja: 150 zdravamarij so razdelili na 15 desetk, pred vsako desetko
dodali očenaš, vse pa je spremljalo premišljevanje veselja, trpljenja in poveličanja našega Gospoda in njegove Matere.
Ta oblika je ostala nespremenjena do konca 20. stoletja, ko je papež Janez
Pavel II. dodal še četrti – svetli del. Posamezni del rožnega venca se dandanes
konča z zaključno molitvijo: »Jezus, odpusti nam grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne
tvojega usmiljenja.«
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ROMALI SMO V MEDŽUGORJE
Prvič smo iz Župnije Vavta vas v Medžugorje romali leta 2004. Tradicija vsakoletnega romanja se je ohranila in tako smo se letos že enajstič podali na to priljubljeno romarsko pot. Po običaju smo pot začeli v petek, 22. avgusta, iz Vavte
vasi, pobirali še ostale romarje vse do Gorjancev in se spustili na lov s kilometri
lepe hrvaške avtoceste, ki pelje proti Dubrovniku.
Hitro so minevale urice, zapolnjene z duhovno vsebino pod vodstvom s. Pije
in pomoči ostalih romarjev. Martina je pripravila čudovito knjižico »Kraljica
miru, prosi za nas!« z duhovno vsebino in obilo pevske vsebine, ki smo jo pridno
»predelovali« ob glasbeni spremljavi Braneta tako na poti v Medžugorje in še
bolj na poti domov.
V hiši našega bivanja v Medžugorju so nas tudi letos prisrčno sprejeli in nam
vse dni z ljubeznijo stregli.
Dvodnevno bivanje v tem milostnem kraju smo dobro izkoristili. Vsak je lahko našel okrepčilo za svojo dušo in telo. Petkov in sobotni večer smo v celoti
posvetili bogatemu duhovnemu programu, ki poteka ob zunanjem oltarju pri
cerkvi svetega Jakoba. Poleg sv. maše in molitve rožnega venca smo se udeležili
tudi doživetega čaščenja Svetega Križa in Svetega rešnjega telesa in molitve za
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zdravje duše in telesa. Vse to je mogoče doživeti le v Medžugorju. Tudi priložnost prejema zakramenta sprave smo dobro izrabili.
V soboto zgodaj zjutraj smo se ob zbranem premišljevanju vsebine križevega
pota Tomislava Ivančića »Pojdi z menoj« povzpeli na Križevac in ob križu v tišini
izročili Gospodu namene našega romanja. Isti dan smo se podali tudi v Podbrdo,
sveti kraj Marijinega prikazovanja in v tihoti ob Njej preživeli in doživeli čudovite
trenutke.
Letos smo obiskali še Majčino selo, kjer nam je »naša« Paula na tako izvirni način predstavila nastanek in delo te humanitarne ustanove. Prisluhnili smo
tudi pričevanju gospoda iz skupnosti »Milosrdni otac« in njegove neverjetne
poti iz pekla zasvojenosti v svobodo. Uspelo mu je po zdravljenju v tej skupnosti.
Herceg Etno Selo v bližini Medžugorja, ki smo ga obiskali za kratek oddih, nas
je navdušilo. To je treba videti!
Po nedeljski sveti maši smo se odpravili domov preko Širokega brijega. Obiskali smo frančiškanski samostan in cerkev in izvedeli, kako bogata je zgodovina
in poslanstvo te ustanove nekoč in danes. Poklonili smo se žrtvam kruto umorjenih patrov, ki so jih leta 1945 v samostanu zajeli in umorili partizani.
Vzdušje veselja in miru nas je spremljalo na poti domov. Iz zaloge hrane in
hercegovskega vina smo si privoščili še kratek piknik ob izlivu Krke v morje.
Hvaležni za vse doživeto smo se nasmejani poslovili z željo, da ob letu vse to
ponovno doživimo.
mb

KOTIČEK ZA VEROUKARJE

Smo v mesecu oktobru, ki ga v Cerkvi imenujemo tudi mesec rožnega venca. Poskusi
se ta mesec vsak večer zahvaliti za dan z molitvijo Očenaša, desetih Zdravamarij in Slava
Očetu. To pri rožnem vencu imenujemo »desetka«. Tako boš tudi ti aktivno vključen/a v
krog številnih molivcev, ki v mesecu oktobru
premišljujemo skrivnosti rožnega venca.

Pri prerisovanju je prišlo
do osmih napak. Poišči jih.
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MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
KAKO NAREDITI ROŽNI VENEC
Oktober je mesec rožnega venca in prav bi bilo, da si, četudi niste »strasten«
molivec, izdelate svojega. Morda pa že celo imate spletenega, pa se tega sploh
še niste zavedali. Sama izdelava ni težka: potrebujete le vrvico, jagode in seveda
križ. Je pa zato čas izdelave precej odvisen od posameznika in njegovega
življenja.
Kot rečeno, potrebujete vrvico. Spletli jo
boste iz vezi, s katerimi ste povezani s svojimi
bližnjimi. In daljnimi. Ki pa so tudi vaši bližnji.
Vzemite najprej sorodstvene vezi. Te so najmočnejše. To, kar nas veže s starši, kar kot otroci
prejmemo od njih in kar kasneje, če Bog da, kot
starši posredujemo svojim otrokom, je popkovnica. Ki pa jo je slej ko prej treba prerezati.
Kar nas povezuje z brati in sestrami, strici in tetami, bratranci in sestričnami v
vseh mogočih in nemogočih kolenih ali komolcih, se včasih zna razrasti v ograjo,
ki je čreda ne zna, ne zmore in morda ne sme preplezati. Čeprav se vedno najde
kaka luknja.
Dodajte nato prijateljske vezi. Za te ste se odločali sami: nekatere so šibke,
druge močnejše; nekatere nujne, druge spet ne tako zelo; nekatere so pomembne, druge bolj mimobežne, nekatere dragocene, druge nepotrebne. In razen slednjih prav vse vpletite v svojo življenjsko vrvico ter močno zategnite.
Zgodi se, in hvala Bogu ne tako poredko, da se iz kake prijateljske vezi razvije
posebna vez. Nova vez. Življenjska vez. To vez pazljivo čuvajte in jo uporabite
kot zadnjo. Ne za okras. Čeprav je res, da je prav ta vez še posebej barvita. Z
njeno pomočjo boste na vrvico pritrjevali jagode.
Jagode so lahko lesene. Kamnite. Jeklene. Volnene. Plastične. Umetne. Steklene. Pristne. Lažne. Jasne. Dobro ohranjene. Obtolčene. Podarjene. Ukradene.
Očiščene. Umazane. Svete. In ne tako zelo … Odvisno pač, kako ste zastavili
svoje življenje. In po katerih vetrovih obračate svoj plašč, kadar zapiha.
A ne glede na to, kakšne jagode boste izbrali, vse se bodo prej ali slej povezale.
V veseli del. Pa žalostni. In častitljivi. Ter svetli.
Z vezjo popolnosti, ki je ljubezen, na svoj življenjski rožni venec pritrdite še
križ. Kristusa. In zaupajte: ljubezen, ki nas povezuje z našim Očetom, je vez, ki se
nikoli ne pretrga. In naj vam ne bo nerodno, ne bodite preponižni, predvsem pa
ne preponosni, da svojega veselja, svojih žalosti, svojega ponosa, svoje vere ne bi
prepletli – premolili z Marijo.
Prirejeno po Gregorju Čušinu
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Naj te vsakdanja molitev bodri v drži zaupanja v Gospoda. Začni nov dan z mislijo: »Vse premorem v njem, ki mi daje moč.« In šepetaj si to, ko greš na delo, ko
začenjaš težaven pogovor, ko obiščeš človeka, s katerim hočeš nekaj razčistiti. Ko
te je česa strah, ko imaš občutek, da ti ta ali ona naloga odvzema veliko energije,
tedaj imej pred očmi to besedo. Občutil boš, da te te besede povezujejo z močjo
Jezusa Kristusa. Njegova moč je močnejša od moči tvoje lastne volje. Zanašati se
le nase in svoje moči je naporno. Če delaš iz zaupanja v Kristusovo moč, boš svoje
naloge izpolnil lažje in z manj napora.

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
ZAKAJ JE BILO VREDNO PRENEHATI VPITI NA OTROKE
Nadvse cenim sporočilca, ki mi jih napišejo moji otroci – pa naj gre za čačke
na rumenem samolepilnem listku ali za umetelna pisemca na črtastem papirju.
Pesmica, ki mi jo je napisala najstarejša hčerka ob zadnjem materinskem dnevu,
pa se me je na poseben način dotaknila. Zaradi prvih vrstic pesmi so mi po licih
spolzele solze.
Kar mi je pri moji mami pomembno, je to …
da je vedno tam zame, tudi kadar zaidem v težave.
Ker, namreč, ni bilo vedno tako.
Nekje sredi svojega prezaposlenega življenja sem privzela novo navado, ki
je bila precej drugačna od mojega obnašanja pred tem. Začela sem vpiti. Nisem
vpila pogosto, kadar pa sem, pa je bilo res skrajno – kot prenapolnjen balon, ki
nenadoma poči in vse okrog sebe napolni s strahom.
Nekje sem se pač morala sesuti. Zato sem se raje sesuvala doma, za zaprtimi vrati v družbi ljudi, ki mi pomenijo največ.
In kaj sta moji 3-letnica in 6-letnica počeli takšnega, da se nisem zmogla več obvladovati?
Je šlo za to, da je takrat, ko se nam je mudilo,
na vsak način ena hotela steči proč, da vzame
še tri dodatne ogrlice in svoja rožnata sončna
očala? Je šlo za to, da si je poskusila pripraviti
kosmiče, pa je po nesreči raztresla celo škatlo
po pultu? Je šlo za to, da je razbila mojega najljubšega steklenega angelčka, čeprav sem ji rekla, naj se ga ne dotika? Je šlo za to,
da ni hotela zaspati ravno takrat, ko sem najbolj potrebovala mir in tišino? Je šlo
za to, da sta se mali dve prepirali zaradi neumnih stvari, kot na primer, katera bo
prej izstopila iz avta ali kdo je dobil večjo kepico sladoleda? Da, šlo je za takšne
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stvari – običajne nezgode in tipične stvari, ki jih počnejo otroci, in to je privedlo do tega, da sem izgubljala nadzor nad sabo.
Tega mi ni lahko zapisati. Niti mi ni prijetno pripovedovati o tem obdobju
mojega življenja. Kaj je nastalo iz mene, da sem morala kričati na dva dragocena
majhna človeka, ki sem ju imela raje od vsega na svetu?
Naj vam povem, kaj je nastalo iz mene? Stvari, ki so me obremenjevale. Pretirana uporaba telefona, preveč obveznosti, dolgi spiski zadolžitev in strmenje po
popolnosti, vse to me je požiralo. Vpitje na ljudi, ki jih imam rada, je bila neposredna posledica izgube nadzora, ki sem jo čutila v svojem življenju. Do nekega dne.
Moja starejša hči je od nekje privlekla pručko in segala proti nečemu v kuhinjski omari, ko je po nesreči raztresla celo vrečo riža na tla. Ko so tisoči majhnih
zrnc padali na tla kot dež, so se oči mojega otroka napolnile s solzami. In takrat
sem uvidela – strah v njenih očeh, ko se je pripravljala na mamin izbruh jeze.
Boji se me, sem pomislila v največji bolečini. Moja 6-letnica se boji moje reakcije na njeno nedolžno napako. Z globokim obžalovanjem sem se zavedela, da
nisem niti mama, ob kakršni bi si želela, da moji otroci odraščajo, in da niti ne
živim tako, kot bi si želela preživeti preostanek življenja.
Nekaj tednov po tem se mi je zgodil zlom in preboj – trenutek bolečega zavedanja, zaradi katerega sem se podala na pot prostih rok, na pot osvobajanja
od vsega, kar me je pretirano obremenjevalo, in na pot osredotočanja na to,
kar je zares pomembno. To je bilo pred tremi leti – tri leta, odkar se postopno
upočasnjujem in trudim osvoboditi od čezmernih (elektronskih) motenj iz
svojega življenja … Tri leta, kar se počasi poslavljam od nedosegljivih standardov popolnosti in družbenega pritiska k temu, da »zmorem vse«. Ko sem se
poslovila od svojih notranjih in zunanjih motenj, sta se v meni nakopičena jeza
in stres počasi razblinila. Tako razbremenjena sem se lahko na otroške napake in
nagajanje odzivala bolj mirno, sočutno in razumno.
Rekla sem recimo: »Saj je samo čokoladni sirup. Pobriši ga in pult bo spet kot
nov.« (Namesto, da bi besno pihala in zavijala z očmi.)
Ponudila sem se, da bom držala smetišnico, ko je morala pomesti morje razsutih žitnih obročkov po tleh. (Namesto, da bi stala ob njej z očitajočim pogledom in očitno nejevoljo.)
Poskusila sem razmišljati skupaj z njo, kam je odložila svoja očala. (Namesto,
da bi jo očitajoče karala, kako je lahko tako neodgovorna.)
Sčasoma se je strah, ki je nekoč zrl iz oči mojih otrok, ko so bili v težavah,
razblinil. Hvala Bogu sem jim postala zavetje v času težav – namesto, da bi bila
sovražnik, pred katerim morajo bežati in se skrivati.
Članek je del pričevanja ameriške specialne pedagoginje in mame dveh otrok,
Rachel Macy Stafford, ki na svojem blogu in v knjigi Hands Free Mama opisuje
svojo preobrazbo. Celoten članek je objavljen na e-strani: www.iskreni.net.
Prevod: Mica Škoberne.
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JESEN ŽIVLJENJA
HVALEŽNOST
Hvaležnosti je vedno manj med nami. V času, ki ga zaznamujejo materialne
dobrine, se zdi, da nam vse pripada. Ker je večina stvari lahko dosegljivih, ne
čutimo, da smo obdarjeni. Po drugi strani pa se v notranjosti čutimo prazne in
nezadovoljne. Kot, da nas je življenje opeharilo. Materialne dobrine ne morejo zapolniti
hrepenenja po odnosu, sprejetosti. Kdor se
ne čuti ljubljenega, ne čuti hvaležnosti. Pristen odnos, življenje in ljubljenost, vse to
nam je podarjeno.
Pomembno je, da se na svoji življenjski
poti ustavimo in uzremo nazaj. Videti moramo celoto svoje življenjske poti. Ob gledanju celote se v nas prebudi hvaležnost tudi
za življenjske izkušnje, ki so bile boleče. S
svojo zaskrbljenostjo ne moremo podaljšati
življenja.
»Hvaležnost je stanje duha, v katerem čutimo ljubezen in popolno svobodo,« je napisala Alenka Rebula. Hvaležnost v naše življenje prinaša občutek polnosti in darežljivosti. Tedaj globoko v sebi vemo, da smo obdarjeni in bogati.
Hvaležnost pa se lahko porodi tudi samo iz občutka dolžnosti.
»Nasprotje hvaležnosti je nehvaležnost. Samo dejanja hvaležnosti, ki so narejena v popolni svobodi, so prava hvaležnost, ki nas bogati. Ob dejanju hvaležnosti se spomnimo pravljice o ranjenem medvedu. Babica mu je iz šape odstranila
trn. V zahvalo ji je medved napolnil zibelko s sladkimi hruškami.
Če je ta ljudska modrost celo medvedu pripisala hvaležnost in dobroto, jo
lahko v sebi odkrijemo posebno ljudje!

BESEDA ŽIVEGA BOGA
12. oktober – 28. NEDELJA MED LETOM:
Ko pa je prišel kralj goste pogledat, je videl tam človeka, ki ni imel svatovskega oblačila. Rekel mu je: »Prijatelj, kako si prišel semkaj, ko nimaš svatovskega
oblačila?« On pa je molčal. Tedaj je kralj velel strežnikom: »Zvežite mu noge in
roke in ga vrzite ven v temo: tam bo jok in škripanje z zobmi. Zakaj mnogo je
poklicanih, ali malo izvoljenih.‘« (Mt 22,11–14)
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19. oktober – 29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA:
»Pokažite mi davčni novec!« Prinesli so mu denar. In reče jim: »Čigava je ta
podoba in napis?« Rekó mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim pravi: »Dajte torej cesarju,
kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22,19–21)
26. oktober – 30. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJSKA:
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)
1. november – VSI SVETI:
»Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, zakaj
ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Blagor lačnim
in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. …« (Mt 5,1-12)
2. november – SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH:
In pristopil je ter se dotaknil nosil – nosilci pa so obstali – in je rekel: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« In mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal ga je njegovi
materi. In vse je obšel strah in hvalili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal
med nami« (Lk 7,11-17)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
Ne bodite pravični brez ljubezni
Nisem enoceličar
in ne morem živeti brez drugih.
Potrebujem očeta in mater,
potrebujem brate in sestre,
potrebujem sošolce in prijatelje.
Nisem pršica
in ne morem živeti od prahu.
Potrebujem kruh in svobodo,
potrebujem obleko in bližino,
potrebujem stanovanje in veselje.
Nisem zvezda
in ne morem živeti brez pripadnosti.
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Potrebujem domovino in vero,
potrebujem delo in zaupanje,
potrebujem izobrazbo in ljubezen.
Nisem angel
in ne morem živeti od dobrih želja.
Potrebujem spoštovanje, da se bom spoštoval,
potrebujem sprejetost, da se bom uresničeval,
potrebujem gorečnost, da izrinem povprečnost.
Zato ne čakajte na milijone,
dajte mi raje cent ali desetak;
ne kupujte mi robcev za solze,
raje preprečite mojo žalost;
ne podarjajte mi barv za lase,
raje mi ne delajte sivih las;
ne mečite kamnov vame,
raje mi iz njih naredite dom;
ne čakajte, da bi prišli na moj pogreb,
raje mi živemu podarite nasmeh;
ne posnemajte svetnikov,
raje sami postanite svetniki;
dajte mi Boga namesto dogem,
ljubše mi je občestvo kot institucija.
Ne bodite pravični brez ljubezni
In ne ljubite me brez pravičnosti.

Vir.: p. Pavle Jakop, Naša družina

MISEL ZA LEPŠI DAN
Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte
v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. (apostol Pavel)
Najčistejše veselje v starosti je, da se veselimo uspeha tistih, ki so zasedli naša
mesta. (Paul Richaud)
Z zdravilnim mazilom vsakdanjega spraševanja vesti mazilimo svoje oči, da se
naučimo gledati stvari v pravi vrednosti, ki jo imajo za večnost. (Albin Škrinjar)
V mladosti je človek ljubezni poln, v starosti pa je ljubezni potreben. (Jeremias
Gotthelf)
Veliko se je potrebno učiti, če hočeš spoznati, kako malo veš. (Michel Montaigne)
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Rože so kot lepe besede in pisava narave. S tem nam Bog dopoveduje, kako
nas ima rad. (Johann Wolfgang Goethe)
Na sodni dan ne bomo odgovarjali na vprašanje, ali smo dovolj tarnali o hudobiji sveta, ampak ali smo storili, kar smo mogli, da bi bil svet boljši. (Miha
Žužek)
Moli za otroke, moli z otroki! (bl. Anton Martin Slomšek)
Za sveto obhajilo ni dovolj odpreti usta, treba je odpreti srce. (sv. Avguštin)

ZA DOBRO VOLJO

»Točno vem, prav to drevo je bilo …«

»Mi se počutimo odlično, moj mož pa ne prav dobro.«
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MIŠICE – »Katere mišice bi se sprožile, če bi jaz začel boksati?« vpraša na
izpitu profesor študenta medicine. – »Smejalne mišice!«
UNIVERZA – Gospa Zajčeva se pohvali sosedi: »Moj sin je sedaj na univerzi.« – »A
tako?! Kaj pa študira?!« – »Ne študira, tam popravlja streho.«
CEPLJENJE – Vojak stoka, ko po cepljenju pride v četo. Kapetan ga vpraša: »Ali
sploh veste, proti čemu ste bili cepljeni?« – »Ja, proti moji volji.«

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Rumanja vas, 2., 3., 4. skupina; Frančiška Golob, PRA;
Janez in Majda Tavčar, STR; Straža, 1. in 2. skupina; Špelko; Vovk, RV.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Gačnikova, STR; Marija Urbančič; Frančiška
Golob, PRA; Janez in Majda Tavčar, STR; Kočman; Štefka Pavlin, SELA; Vovk, RV.

BOG POVRNI VSEM!

OBVESTILA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Otroci od 3. razreda prijazno vabljeni, da v nedeljo, 5. oktobra 2014, ob devetih pridete k pevskim vajam mladinskega pevskega zbora. Vaje bodo vsako
nedeljo, ob tem času. Hkrati prosimo starše, da spodbujate in podpirate svoje
otroke pri zavzetem sodelovanju v župnijskem življenju.
Ne pozabimo, da nam je vsak talent dan od Boga in ni naša zasluga, zato smo
ga dolžni pametno in koristno uporabljati. Tudi v skupnosti, ki ji pripadamo.

MLADINSKA VEROUČNA SREČANJA
Mladi, ki se želite družiti pri mladinskem verouku, povabljeni k mladinski skupini. Letos srečanja potekajo ob ponedeljkih ob 18.30 v zgornji izbi Stare šole. Se
že dogaja J

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE
Molitvena skupina Prenova v Duhu se redno srečuje vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu.
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SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se bo letos srečevala vsak zadnji četrtek v mesecu, po
večerni sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 7. oktobra, po sveti maši.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Ali vas zanimajo teološke, biblične in katehetske vsebine? KATEKETSKO PASTORALNA ŠOLA vabi k vpisu. Spletna stran: http://kps.rkc.si/. Dodatne informacije: 07/384 44 21; 041/821 029; brigita.zelic@rkc.si.

PRIPRAVA NA PREJEM ZAKRAMENTOV ZA ODRASLE
V Novem mestu bodo v frančiškanskem samostanu v nedeljo, 5. oktobra, ob
18. uri začeli pripravo na prejem krsta, birme in obhajila za odrasle. Skupino vodi
p. Marko Novak. Več informacij lahko dobite tudi v župnišču.

DRUŽINSKA MAŠA
Mesečno bodo nedeljsko deseto sveto mašo s svojim sodelovanjem oblikovali
veroukarji. V oktobru bo to v nedeljo, 26. oktobra. Mašo bodo tokrat pripravili
birmanci.

MISIJONSKA NEDELJA – 19. OKTOBER
Pri obeh svetih mašah bomo odprli oči, ušesa, srce in dušo za misijone. Darovi, ki se bodo ta dan zbrali, so namenjeni našim misijonarjem po svetu.

KRALJICA ROŽNEGA VENCA
V oktobru Cerkev vabi v Marijino šolo molitve. Po počitniških mesecih in napornem septembru, ki so pozornost našega srca morda potegnili nekoliko navzven,
nas oktober vabi v notranjost, k obnovitvi rednega molitvenega življenja. Zato velja iskreno povabilo, da še posebej v tem mesecu v roke z veseljem vzamemo rožni
venec. V župnijski cerkvi bomo z molitvijo začeli vsak dan pol ure pred mašo.

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA OTOČEK SREDI JEZERA
K obvestilu, ki ste ga prejeli prejšnjo nedeljo, vas želimo seznaniti s podrobnostmi glede romanja v nedeljo, 12. oktobra.
Romanje bomo začeli z redno jutranjo mašo v svoji farni cerkvi ob 7. uri zjutraj. Takoj po končani sv. maši se podamo na pot z avtobusom s parkirišča v
Vavti vasi in naš prvi postanek bo pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Tu bo dovolj
časa za zakrament sprave, osebno molitev, itd.
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Pot bomo nadaljevali v Vrbo in obiskali muzej Prešernove rojstne hiše.
V blejskem ambijentu bomo naredili odmor za kavico, malico iz romarske
torbe (morda bo odločitev za blejsko kremno rezino). Sledila bo pot na Bled,
kjer nam bo domači župnik Janez podal mnogo zanimivega tako o župnijski cerkvi sv. Martina na Bledu kot o cerkvi Marije Kraljice na Blejskem otoku. Tam se
bomo ob petju litanij Matere Božje zbrano zaustavili in si vzeli čas za osebna doživljanja. Popoldne se bo nagnilo v čas, ko bomo odšli v dobro gostilno na kosilo.
Cena romanja znaša 30 EUR po osebi. Prihod domov planiramo okoli 20.30.
Prijave zbiramo na telefon: 041 720 032 (g. Miha). Romanje pripravlja ŽPS.
SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 16. oktobra, po sveti maši.

SVETE MAŠE
PON. – 6. 10.

Bruno, us-kartu

18.00 + starši Logar in Mihael ml., obl.

TOR. – 7. 10.

Rožnovenska MB

18.00 + Amalija Čampa, 30. dan

SRE. – 8. 10.

Benedikta, muč

ČET. – 9. 10.

Dionizij, šk

18.00 + Anica Bukovec

PET. – 10. 10.

Daniel, muč

18.00 + Jože in starši Kočman, obl.

SOB. – 11. 10.

Filip, dia

17.00 S + Martina in Anton Primc, obl.
18.00 DS + Dragica Miklavčič in Anica Pureber,
obl.
7.00 + Mira Milinović in Nevenka Drvar
10.00 za žive in umrle župljane

NED. – 12. 10. 28. MED LETOM
Maksimilijan,
muč
PON. – 13. 10. Koloman, puš
TOR. – 14. 10.
14

Kalist, pp-muč

7.30 + Andreja Ucman

18.00 + Anica in Jože Koman, obl.
18.00 + Vida Drab in Rudolf Vidmar

SRE. – 15. 10.

Terezija Avilska

ČET. – 16. 10.

Marjeta, red

18.00 + Metoda in ostali Dular, obl.

PET. – 17. 10.

Ignacij, šk-muč

18.00 + Valentin in ostali Zupančič in Piletič

SOB. – 18. 10.

Luka, ev

PON. – 20. 10. Irena, muč

17.00 S v dober namen
18.00 DS + družine Turk
7.00 po namenu
10.00 + Franc in Ana Nose, obl.
10.00 ŠMARJETA za žive in umrle župljane
18.00 + Jože Bukovec, obl.

TOR. – 21. 10.

Uršula, dev-muč

18.00 + Franc Urbančič, obl.

SRE. – 22. 10.

Marija Saloma

ČET. – 23. 10.

Janez, duh

18.00 + Janez in Jožefa Špelko, obl.

PET. – 24. 10.

Anton Klaret

18.00 + družine Dular, Volavče

SOB. – 25. 10.

Darinka, muč

17.00 S + Stane in Anica Šenica
18.00 DS + starši Jože in Julijana Stopar, obl.
7.00 za žive in umrle župljane
10.00 + Jožica Klobučar, obl.
18.00 + Kristina Vidmar

NED. – 19. 10. MISIJONSKA
Pavel, duh

NED. – 26. 10. ŽEGNANJSKA
Lucijan, muč
PON. – 27. 10. Sabina, muč

7.30 + Ana Fink

7.30 + Bojan in Andrej

TOR. – 28. 10.

Simon in Tadej, ap 18.00 + Jože Papež, obl.

SRE. – 29. 10.

Felicijan, muč

ČET. – 30. 10.

Marcel, muč

18.00 + Ana in Filip Lukan, obl.

PET. – 31. 10.

Volbenk, šk

18.00 + Urška in Karel Kolenc, obl.

SOB. – 1. 11.

VSI SVETI
Otmar, šk

NED. – 2. 11.

7.30 + Franc Šašek

8.30 DS + Jože in starši Šenica, obl.
10.00 za žive in umrle župljane
14.00 + Terezija in Viktorija Kulovec, obl.
17.00 MOLITEV ZA DRAGE POKOJNE
SPOMIN VERNIH 7.00 + Milena Zafran, obl.
RAJNIH
9.00 S + dobrotniki župnije Vavta vas
10.00 v dober namen
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Moliti za mene pomeni
biti eno s Kristusovo voljo
štiriindvajset ur na dan,
živeti za njega, z njim, v njem.
Molitev je veselje.
Molitev je
žarek Božje ljubezni.
Molitev je upanje večne sreče.
Molitev je plamen,
ki gori z Božjo ljubeznijo
zate in zame.
Mati Terezija


CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 11. oktober:
Straža, 4. skupina
SOBOTA, 18. oktober:
Straža, 5. skupina
SOBOTA, 25. oktober:
Straža, 6. skupina
PETEK, 31. oktober:
Skupina Hruševec

BRALCI BERIL:

NEDELJA, 12. oktober:
Maša Košmerl
Primož Zore
NEDELJA, 19. oktober:
Brina Kren
Livia Plut
NEDELJA, 26. oktober:
Mojca Makovac
Martina Kopina
VSI SVETI, ob 10h:
Anica Kren
Marinka Kregar
VSI SVETI, ob 14h:
Anamarija Taljat
Lučka Berkopec
NEDELJA, 2. november:
Julijan Taljat
Urška Žagar

