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ROŽNI VENEC
»Le kako je to mogoče, se sprašujem, da 

Slovenci v raju pod Triglavom smo obstali? 
Le kako je to mogoče, da nas niso poteptali 
Turki vsake barve, vrste, ki divjali so skozi 
naše njive, gore, reke in gozdove?

Nezlomljivi smo Slovenci bili prav zato, 
ker smo molili, ker smo v rožnem vencu Je-
zusa, njegovo Mater na pomoč klicali; ker 
so naše matere, očetje vsak večer pred Bož-
jo Máter na kolena pali in tiho molili, vdano nezlomljivo.

Vrvica črnih jagod vsak večer skoz prste je polzela, nanjo pa ljubezen silna, 
prošnje vroče je vezala: za otroke, za moža, za ženo, za srečo pri živini in pri delu, 
za mir in zdravje in za konec vojne.

Prav na koncu prošnja še za duše v vicah so dodali. Glej, zato Slovenci v raju 
pod Triglavom smo obstali.«

Vir: iz knjižice Sveti rožni venec

Blaženi Anton Martin Slomšek  
o molitvi rožnega venca:

Móli v nočeh brez spanca, v prostih dneh okoli 
svojih polj. Moli v svoji starosti. Molitev je blago-
slovljeno delo. Rožni venec je molitev cerkvenega 
občestva za vsesplošno duhovno rast. Koga ne 
spodbudi, ko sliši zbrano občestvo moliti v dveh 
zborih? Kdo si ne želi, ko sreča skupino pobožnih 
romarjev, ki si z molitvijo rožnega venca krajšajo 
pot, da bi šel z njimi? Ali niso podobni urejeni ar-
madi, ki koraka, da bi osvojila nebesa. 
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Le marljivo korakajte, pobožni molivci, z duhovnim orožjem molitve, trosite 
vrtnice na svoja pota in bodite prepričani o zmagi. Vsi imamo sovražnika hudiča 
in greh, ki ju lahko premagamo le po Jezusu in Mariji. Naše življenje je nenehni 
boj. Zato so imele matere v prejšnjih časih navado, da so dale otrokom rožni 
venec v naročje, ko so šle na pot. To dejanje nikoli ni bilo zastonj.

SEZNAM IZBRANIH ČLANOV 
ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA (ŽPS) 

ZA MANDATNO OBDOBJE 2015-2020
Jernej Marenk, župnik; Vavta vas 48, 8351 Straža
Petra Dular, tajnica ŽPS; Vavta vas 12, 8351 Straža
Anica Žagar, referent za oznanjevanje; Rumanja vas 11b, 8351 Straža
s. Pia Marc, referent za bogoslužje; Cankarjeva ul. 23, 8000 Novo mesto
Stane Zupančič, referent za diakonijo; Rumanja vas 41, 8351 Straža
Boštjan Berkopec; Vavta vas 39, 8351 Straža
Tina Bukovec; Vavta vas 51, 8351 Straža
Simona Gerbajs; Drganja sela 26, 8351 Straža
Erika Kum; Potok 34, 8351 Straža
Marija Maja Medic; Pod Srobotnikom 8, 8351 Straža
Peter Mihič; Drganja sela 51, 8351 Straža
Marija Muška; Vavta vas 31, 8351 Straža
Andrej Nose; Rumanja vas 53, 8351 Straža
Jože Saje; Ulica Talcev 5, 8351 Straža
Anamarija Taljat; Resa 35, 8351 Straža

KOTIČEK ZA VEROUKARJE

ROŽNI VENEC
Ponavljanje molitev se marsikateremu dana-

šnjemu človeku upira, a na drugi strani prav pona-
vljajoče se molitve pozna večina verstev in veljajo 
za star preizkušen način molitve. Pater Tomaš Špi-
dlik pravi, da je navada štetja molitev že zelo stara. 
Že na spomeniku v Ninivah opazimo dve ženi, ki 
sedita pod drevesom in imata v rokah neko pri-
pravo za štetje. Marko Polo je pisal o kralju Ma-
labarju, ki je imel okrog vratu vrvico s 104 drago-
cenimi kamni za štetje svojih jutranjih in večernih 
molitev. Nekaj podobnega najdemo pri budistih. 
Poznan nam je tudi muslimanski »molek«. Iz kr-
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ščanske dobe pripovedujejo o sv. Pavlu Puščavniku, ki je vsak dan dal v torbo 
300 kamenčkov: enega za drugim je vrgel proč in tako z njimi štel molitve, ki si 
jih je določil. Podobno štetje je uporabljala tudi sv. Klara. Bilo je bolj praktično: 
vrvica z vozli. Če oba konca vrvice zvežemo, nastane »venec«. Odprto obliko 
vrvice, viseče na pasu, je bilo še dolgo časa mogoče opaziti v Veliki Britaniji. 

Tudi sv. Dominik, ki je po legendi začetnik rožnega venca, je priporočal mo-
litev 150 ali vsaj 50 zdravamarij. Razlog za to število je dovolj jasen. Menihi so 
vsak dan zmolili 150 psalmov; tretjino pa samo tisti, ki so imeli mnogo drugega 
nujnega dela. Dodajali so še psalme v čast Devici Mariji. Tisti, ki niso znali brati, 
so molili enako število očenašev in zdravamarij. Sedaj že sv. papež Janez Pavel II. 
je ob 25- letnici svojega pontifikata, leta 2002, veselemu, žalostnemu in častitlji-
vemu delu dodal še svetli del rožnega venca. Mesec oktober je še posebej posve-
čen tej molitvi, zato si tudi ti povabljen-a da poskušaš vsak dan zmoliti vsaj kako 
desetko (to pomeni: desetkrat molitev zdravamarija in dodaš eno od skrivnosti).

Vir: Božo Rustja, Kruh in vino smo prinesli

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH

POSPRAVLJENO SRCE
Kako pogosto moram čistiti sebe, prostore, 

itd.? Kako se ob tem počutim? Koliko časa zdr-
ži očiščena stvar do novega čiščenja? Ali to rad 
počnem?

Razumeti moramo svetopisemski pomen be-
sede »srce«. Za hebrejsko kulturo je srce središče 
čustev, misli in namenov človeške osebe. Sveto pi-
smo nas uči, da Bog ne gleda na videz, temveč v 
srce (prim. 1 Sam 16,7).

Ko sta moški in ženska podlegla skušnjavi in pretrgala odnos zaupnega obče-
stva z Bogom, je v človeško zgodovino vstopil greh (prim. 1 Mz 3). Posledice so 
takoj opazne tudi v njunem medsebojnem odnosu, odnosu z drugimi, naravo. 
Prvotna čistost je onesnažena. Odtlej ni več mogoč neposredni dostop do Božje 
navzočnosti. Nastopi težnja po skrivanju, moški in ženska morata pokriti lastno 
nagoto. Odvzeta jima je luč, ki izhaja iz gledanja Gospoda; resničnost, ki ju ob-
daja, gledata s popačenim pogledom, kratkovidno. Notranji »kompas«, ki ju je 
vodil v iskanju sreče, izgubi svojo referenčno točko; želja po moči, posedovanju 
in hrepenenje po uživanju za vsako ceno ju vodijo v brezno žalosti in strahu.

Naše srce ogroža greh in vse posledice izvirnega greha. Vendar pa Njegova lju-
bezen presega našo grešnost in šibkost. Bog želi, da smo z Njim v odnosu. Jezus 
je rekel množici: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali« (Mt 5,8). Vabi nas, 
da ohranjamo čisto srce.
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Izraz »čist« – katharos je grška beseda, ki jo uporabi evangelist Matej in po-
meni predvsem očiščen, jasen, prost snovi, ki onesnažujejo. V čem je torej sreča, 
ki izvira iz čistega srca? Vsak od nas se mora naučiti ločevati to, kar more »one-
snažiti« srce, si oblikovati pravo in občutljivo vest, ki je sposobna »razločevati, 
kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno« (Rim 12,2). 

Če moramo pozorno varovati stvarstvo, čistost zraka, vode in hrane, moramo 
toliko bolj varovati to, kar je najdragocenejše: svoja srca in svoje odnose. Ta »člo-
veška ekologija« nam bo pomagala, da bomo dihali čist zrak, ki izvira iz lepih 
stvari, iz prave ljubezni, iz svetosti.

Kaj zame pomeni čisto srce? Ali vem, kdaj se moje srce ”umaže”? Kako 
to občutim? Kako živim z ljudmi okrog sebe, kakšne odnose imam z njimi? 
Kako skrbim za te odnose? Kako svoje srce ohranjati čisto?

Razmisli, kako bi lahko učinkovito čistili svoje srce in katera ”čistilna sredstva” 
bi pri tem uporabili. Bog nas gleda v srce in s srcem tudi mi gledamo Njega in 
Nanj. Če je naše srce čisto, je ta pogled jasnejši in Bogu smo tako bližje. Bolj smo 
mirni in lažje plujemo po morju našega življenja. Z večjim zaupanjem se obrača-
mo na Boga in lažje se Nanj naslonimo.

Čistilna sredstva:
• dnevno branje Svetega pisma (naključno od-

prem, preberem, podčrtam, kaj me nagovori),
• molitev (desetke) rožnega venca po namenu,
• tedenski obisk svete maše (enkrat v tednu, poleg nedelje),
• češčenje Najsvetejšega (v naši župniji je Najsvetejše izpostavljeno ob četrt-

kih in petkih pol ure pred mašo),
• vsak večer naredim eksamen (7 minutno izpraševanje vesti – odnos do 

Boga, odnos do sebe samega, odnos do drugih ljudi).
Vir: kateheza v pripravi na Stično mladih 2015

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

NAMESTO »KAKO JE BILO V ŠOLI?«
Kaj lahko otroka vprašate, ko se vrne iz šole, 

namesto klasičnega: »Kako je bilo v šoli?«, na 
katerega verjetno dobite odgovor: »V redu.«

Profesorica psihologije z univerze George-
town dr. Andrea Bonior na to daje najprej kra-
tek odgovor: »Če želite, da bo otrok spregovo-
ril, se boste morali malce bolj potruditi.«
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Njen podrobnejši predlog je naslednji: Kaj je najverjetnejše vprašanje, ki zleti 
iz starševskih ust, ko se po šolskem dnevu srečajo s svojim otrokom?

»O, živio, mali. Kako je bilo danes v šoli?« Seveda gre za čisto lepo gesto. Kaže 
vaše zanimanje in pripravljenost poslušati. Je (dokaj) odprto v tem, da nanj ne 
morete odgovoriti z da ali ne, in lahko predstavlja dober temelj za prijeten po-
govor. Tudi sama sem ga že stokrat uporabila.

Kljub vsemu pa so včasih potrebni okrepljeni napori. Še posebej, če je vaš 
otrok nagnjen k temu, da odgovarja z: »Dobro.« ali: »V redu.« brez kakih po-
sebnih dodatnih pojasnil, boste dan za dnem potrebovali še kupček dodatnih 
vprašanj.

Poleg tega – manjši ko je otrok, manj je sposoben premisleka o celotnem 
dnevu na organiziran način, da bi lahko izpostavil nekaj ključnih podrobnosti in 
začel pripoved o tem. In starejši ko je, manj je verjetno, da se vam bo takoj odprl 
in vam razkril to, kar je lahko celotno vesolje kompleksnih čustev in socialnega 
dogajanja.

Na vsak način vseeno začenjajte s »Kako je bilo danes?«. Morda bo delovalo 
kot iztočnica. Če pa imate občutek, da vas vedno pripelje v isto slepo ulico, bo-
ste morali stvari zastaviti malce drugače in iti globlje.

Poskusite z: 
1. Če bi moral izbrati le eno besedo – s katero bi opisal svoj današnji dan?
2. Te je danes karkoli presenetilo?
3. V čem je bil današnji dan drugačen od včerajšnjega?
4. O čem je danes učitelj največ govoril?
5. S kom si danes preživel največ časa?

Starejši ko je otrok, več različic in nians lahko uporabite. Seveda so vsako-
dnevni pogovori o tem, kdaj so sami pomagali drugim in kdaj drugi njim, kaj jih 
je skrbelo, ob čem so se čutili ponosne, kaj jih je razveselilo/razžalostilo/razje-
zilo/prestrašilo ali kaj so se naučili (v smislu šolske snovi) zelo dobra stvar, ki jo 
velja vključiti k skupnemu kosilu ali večerji doma.

Ko otrok šele stopi skozi vrata, pa so lahko zgornja vprašanja bolj učinkovita 
za postavitev temeljev, na katerih se potem lahko vzpostavi globlji pogovor. In 
lahko delujejo celo bolje kot »Kako je bilo danes?«. Razen, seveda, če ste čisto 
zadovoljni s 181 avtomatskimi odgovori »Dobro.«

Vir: psychologytoday.com; prevod: Mica Škoberne

JESEN ŽIVLJENJA

DRUŽINA, STARŠI, UČITELJI
Začelo se je šolsko in veroučno leto. Iz brezskrbnih dni so se za šolarje, starše 

in učitelje začeli dnevi trdega dela. 
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Danes ni lahko biti oče in mati, vsak ima svojo 
vizijo, kakšni naj bi bili otroci, ko bodo odleteli iz 
domačega gnezda. Ta pot je polna neznank, nevar-
nosti in pasti.

Najhuje je, če po petnajstih letih starši ugotovijo, 
da so se vzgoje lotili z napačne strani. Starše in uči-
telje naj vedno spremlja nasvet škofa Slomška: »Z 
Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo.« 
Pri vzgoji gre tudi za stvar srca, ki naj bi bila preple-
tena z ljubeznijo do dela in otrok. Vsak otrok je v 

družini unikat. Kjer bo prevladovala ljubezen, bodo rezultati vzgoje zadovoljivi. 
Starši v veliki ljubezni do otroka želijo otroku vse omogočiti in narediti obve-
znosti namesto njega. S tem ga prikrajšajo za pridobivanje delovnih navad in 
življenjskih izkušenj. Če se otrok nauči soočati se s problemi in jih reševati sam, 
mu bo v življenju lažje. Ni pomembno, ali kdaj pade, pomembno pa je, da se bo 
naučil sam vstati in iti naprej. Ob vseh napakah je potreben pogovor z otrokom.

Starši naj ne pozabijo pritegniti tudi starih staršev, ki imajo običajno bogate 
izkušnje pri vzgoji svojih že odraslih otrok. Vse bolj se zavedamo pomembnosti 
oblikovanja človekove osebnosti, še posebej v času otroštva.

BESEDA ŽIVEGA BOGA

11. oktober – 28. nedelja med letom:
In Jezus je pogledal naokoli ter svojim učencem rekel: »Kako težko bodo tisti, 

ki imajo bogastvo, prišli v Božje kraljestvo!« Ob teh njegovih besedah so učenci 
ostrmeli. Jezus pa zopet spregovori in jim reče: »Otroci, kako težko je priti v Bož-
je kraljestvo! Lažje je velblodu iti skozi šivankino uho kakor bogatinu priti v Božje 
kraljestvo.« Jezus se ozre vanje in reče: »Pri ljudeh je nemogoče, ne pa pri Bogu; 
zakaj pri Bogu je vse mogoče.« (Mr 10,21–25.27)

18. oktober – 29. nedelja med letom – misijonska:
Med vami pa naj ne bo tako; ampak kdor koli med vami hoče biti velik, bodi 

vaš strežnik; in kdor koli med vami hoče biti prvi, bodi vsem služabnik. Zakaj 
tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje 
življenje v odkupnino za mnoge. (Mr 10,43–45)

25. oktober – 30. nedelja med letom – žegnanjska:
Jezus ga je nagovoril: »Kaj hočeš, da naj ti storim?« Slepi mu je rekel: »Rab-

buní, da spregledam!« In Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je ozdravila.« In 
brž je spregledal in šel po poti za njim. (Mr 10,51–52)
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1. november – vsi sveti:
Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. 

Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo 
zoper vas lažnivo govorili. Veselite se in radujte, zakaj vaše plačilo v nebesih je 
veliko. Tako so namreč preganjali tudi preroke, ki so bili pred vami. (Mt 5,10-12)

PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
KLIC MARIJE IZ FATIME

Molitev rožnega venca je pri fatimskih prikazovanjih 
zelo v ospredju. Marija je med prikazovanji imela v ro-
kah rožni venec. Vedno je pastirčkom naročala, naj rožni 
venec molijo vsak dan. Tega so se držali, čeprav domači 
družini nista imeli navade, da bi ga redno skupaj molili. 
Pastirčki so ga molili tudi pred začetkom prikazovanj in 
med prikazovanji.

Ko sta Lucija in Hijacinta Frančišku povedali, da bo 
prišel v nebesa, a da bo prej po Marijini želji moral zmo-
liti še veliko rožnih vencev, je zelo zadovoljen vzkliknil: 
»O, moja Gospa! Rožnih vencev bom zmolil, kolikor boš 
hotela!« Pogosto se je oddaljil od Lucije in Hijacinte in 
sam zase premišljeval in molil rožni venec. Če mu je Lu-
cija prigovarjala, naj se pride igrat, saj bo pozneje molil 
z njima, je odgovarjal: »Tudi pozneje z vama bom molil. 
Se ne spominjaš, da je naša Gospa rekla, da bom moral 
zmoliti mnogo rožnih vencev?«

Lucija navaja v svoji knjigi Spomini pogovor s sedemle-
tno Hijacinto na dan po prvem prikazovanju:

Ko smo tega dne prišli na pašo, je Hijacinta zamišljena 
sedla na kamen.

»Hijacinta, pridi se igrat!«
»Danes se ne maram igrati.«
»Zakaj ne?«
»Ker hočem premišljevati. Tista Gospa nam je rekla, 

naj molimo rožni venec in delamo žrtve za spreobrnjenje grešnikov ….«
Pri zadnjem prikazanju, 13. oktobra 1917, je Marija razodela, da je »Gospa 

rožnega venca.«
Molitev rožnega venca je obrodila bogate sadove. Neka mati in sin sta prosila 

Frančiška, naj pri Devici Mariji izprosi zdravje za očeta in milost za sina, da mu 
ne bi bilo treba iti v vojsko. Frančišek ju je povabil, da so skupaj kleče molili rožni 
venec. Pridružili so se jim še drugi ljudje. Po poti do Irijske globeli so skupaj mo-
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lili še drugi del rožnega venca, v Irijski globeli pa še tretjega. Kmalu zatem so se 
vrnili v Irijsko globel mati in sin skupaj z zdravim očetom.

Vidci so z velikim uspehom molili za mnoge ljudi, ki so prosili za molitev. Se-
stra Lucija v svoji knjigi Spomini navaja številne primere uslišanih molitev.

Frančišek in Hijacinta sta imela velikokrat v rokah rožni venec zlasti v svoji 
zadnji bolezni. Njuna mati je povedala, da sta zmolila tudi po sedem do osem 
rožnih vencev na dan.

Molitev rožnega venca so v zadnjih stoletjih zelo priporočali in naročali pape-
ži. Ta klic je danes še posebno nujen, ker smo molitev rožnega venca zelo opu-
stili. Ta molitev je dosegljiva vsem kristjanom. Vodi nas h koreninam naše vere, 
k Jezusu in Mariji, k evangeliju. Je celo njegov povzetek, spremenjen v molitev.

Kar so zmogli fatimski otroci, bi vsaj deloma zmogli tudi mi.
Vir: Anton Nadrah, Klic Marije iz Fatime; izvleček pripravil mb

»Sv. krst so prejeli … 
Sv. zakon sta sklenila … 

Odšli so …«
20. SEPTEMBRA JE BIL KRŠČEN:
 ALEKS BLATNIK, POTOK 8A. Aleks se je 7. aprila 2015 rodil očetu Bo-

risu Blatniku in mami Sabini Hočevar.

27. SEPTEMBRA JE BILA KRŠČENA:
 EMA ČUTURA, Pod vinogradi 40, Straža. Ema se je 7. julija 2015 rodila 

očetu Luku in mami Ines.

27. SEPTEMBRA JE BIL KRŠČEN:
 TAJ BRAJDIČ MUHIČ, POTOK 4A. Taj se je 27. septembra 2013 rodil 

očetu Domi Brajdiču in mami Romani Muhič.

3. OKTOBRA JE BIL KRŠČEN:
 ŽIGA GORŠE, DRGANJA SELA 47. Žiga se je 12. junija 2015 rodil očetu 

Alešu Goršetu in mami Martini Gačnik.

4. OKTOBRA JE BIL KRŠČEN:
 ALEKS KRAMARŠIČ, PRAPREČE 10. Aleks se je 16. maja 2015 rodil 

očetu Benjaminu in mami Lidiji.

Novokrščence naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.
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NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + ANO ANTONČIČ, Gradiška 17, Straža:
  rodila se je 17. 4. 1937 v Dolnji Straži
  umrla je 11. 9. 2015

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna  
Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
Naj vas vidne lepote ne odvrnejo, da od njih ne bi dvignili pogleda v nebeške 

višine k viru luči in življenja, k studencu žive vode. (sv. Kolumban)

Največja nesreča na svetu je ta, da ljudje premalo spoznajo, koliko dobrega 
imajo. Le kadar že več nimajo, šele čutijo, kaj so imeli. (bl. Anton Martin Slomšek)

Zmernost je eden najboljših varuhov kreposti. (sv. Janez Bosko)

Skrivnost sreče ni v tem, da delamo tisto, kar hočemo, ampak v tem, da hoče-
mo to, kar delamo. (sv. Favstina Kowalska)

Nikomur se ne bo nikoli posrečilo, da bi spet našel izgubljeni čas. (Benjamin 
Franklin)

Molitev rožnega venca je družinski katekizem za stare in mlade, je vez edinosti 
vernih med seboj in z Bogom. (Franc Sodja)

Upati pomeni živeti tako, da se prepustimo rokam Boga, ki v nas poraja kre-
post in moč, ju hrani in krepi. (Carlo Maria Martini)

V upanju se popolnoma prepustite vsemogočnosti njega, ki je dejal: »Brez 
mene ne morete ničesar storiti.« (mati Terezija) 

Čim več bo ponižnosti, tem bolj dobrotljivo bo naše govorjenje; čim dobro-
tljivejše bo naše govorjenje, tem bolj ponižni bomo postali. (Friderich Wilhelm 
Faber) 
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ZA DOBRO VOLJO

Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo, običajno 
velikosti 9X9, s števili od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi natančno enkrat v 
vsakem stolpcu, vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3X3. V mreži 
so nekatera števila že podana. Za rešitev uganke je potreben logičen razmislek 
in malo potrpežljivosti, pri težjih pa tudi nekoliko kombinatorike oziroma po-
skušanja in vračanja.
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SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
IMENA DAROVALCEV: Mojca Makovac; Straža, 1., 2. in 3. skupina; Rudi Irt, 

PRA; Špelko, VV; Marija Šenica.
 DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Selakovič, STR; Marija Golob; Šetina-Štu-

kelj, STR; družina Novinec; Marija Šenica.
 DAR ZA OGREVANJE: Šetina-Štukelj, STR.

OBVESTILA

PRIPRAVA NA PREJEM ZAKRAMENTOV ZA ODRASLE
V Novem mestu bodo v frančiškanskem samostanu v nedeljo, 4. oktobra, ob 

18. uri začeli pripravo na prejem krsta, birme in obhajila za odrasle. Skupino vodi 
p. Peter Vrabec. Več informacij lahko dobite tudi v župnišču.

MLADINSKA VEROUČNA SREČANJA
Mladi, ki se želite družiti pri mladinskem verouku, povabljeni k mladinski sku-

pini. Tudi letos bodo srečanja potekala ob ponedeljkih ob 18.30 v zgornji sobi 
stare šole.

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE
Molitvena skupina Prenova v Duhu se redno srečuje vsak prvi in tretji pone-

deljek v mesecu.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se bo srečevala vsak zadnji petek v mesecu, po večerni 

sveti maši (18.45).

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 6. oktobra, po sveti maši (18.45).

PRAZNOVANJE ROŽNOVENSKE MATERE BOŽJE NA BREZJAH
Bratje frančiškani z Brezij in sodelavci Radia Ognjišče vabijo 7. oktobra, ko 

je praznik Rožnovenske Božje Matere, na Brezje, na Dan rožnega venca. Rožni 
venci se bodo molili po namenih: za uspeh sinode, za mir v svetu, za družine ter 
za ohranitev in utrditev krščanskih korenin in krščanske dediščine v Sloveniji in 
Evropi. Začetek ob 18.00 z veselim in svetlim delom, ob 19.00 bo sveta maša, 
ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, in po maši še molitev 
žalostnega in častitljivega dela. Od 18.00 naprej bo tudi neposredni prenos v 
programu Radia Ognjišče.
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SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 8. oktobra, po sveti maši (18.45).

OBISK BOLNIH IN OSTARELIH NA DOMU
G. župnik bo bolne in ostarele izjemoma obiskal v petek, 9. oktobra. Rumanjo 

vas v sredo, 7. oktobra, popoldne.

FILM O ŠKOFU – BOŽJEM SLUŽABNIKU – JANEZU FRANČIŠKU 
GNIDOVCU

Janez Frančišek Gnidovec … misijonar, škof v Skopju in Prizrenu (od 1924 do 
1939), danes ime v »odkrivanju«, nekoč znanec mnogih. Preprost, ponižen, vzor-
nik. Zvest v malem in velikem. Slovenski kandidat za svetnika katoliške Cerkve.

Film si lahko ogledate v PETEK, 9. OKTOBRA, OB 19.30 v dvorani Baragovega 
zavoda v Šmihelu, Smrečnikova 60, Novo mesto. VSTOP JE PROST!

SVETOPISEMSKI MARATON 2015
Letošnji Svetopisemski maraton bo zaradi zasedenosti stolnice potekal v Ba-

ragovem zavodu v Šmihelu, v kapeli v prvem nadstropju. Potekal bo v sledečih 
terminih: od ponedeljka, 12. oktobra, do vključno srede, 14. oktobra, od 
17.00 do 20.00 ure!

ŽUPNIJSKO ROMANJE: GORA, SV. GREGOR, RETEČE, 17. 
oktober 2015

9.00 – ODHOD IZ VAVTE VASI: Po dolini Krke se bomo peljali do Dvora, 
proti Kočevju, mimo Ribnice.

1. POSTANEK: GORA PRI SODRAŽICI: Sprejel nas bo tamkajšnji župnik g. 
Anton Dobrovoljec in nam predstavil župnijo in domačinko in mistikinjo Mag-
daleno Gornik.

2. POSTANEK: SV. GREGOR PRI RIBNICI: V naselju Sv. Gregor je župnijska 
cerkev svetega Gregorja Velikega. Ob cerkvi je farno pokopališče, kjer počiva 
telo + Gregorja Dolšaka, vavtovskega župnika od 1978–2004. Če bo vreme lepo, 
bomo na pokopališču opravili molitve za pokojnega g. župnika, če ne, bomo 
molili v cerkvi. Tamkajšnji župnik, g. Andrej Mulej, nam bo predstavil župnijsko 
cerkev in župnijo.

3. POSTANEK: RETEČE PRI ŠKOFJI LOKI: Sledila bo daljša vožnja do Reteč 
pri Škofji Loki, kjer je g. Gregor Dolšak deloval po odhodu iz Vavte vasi. V župnij-
ski cerkvi bo sveta maša, med mašo boste lahko opravili tudi sv. spoved. Povabili 
bomo g. Stanka Dolšaka, da bo daroval sveto mašo.

4. POSTANEK: KOSILO PRI SV. ANDREJU: Kosilo nam bodo pripravili v go-
stilni v Sv. Andreju pri Škofji Loki. Sv. Andrej je manjša vas v naročju narave, pet 
kilometrov oddaljena iz Škofje Loke.
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5. POSTANEK: OB 19. uri dobrodelni večer v Hali Tivoli – DOBRI PRIJATELJI S 
PETROM OPEKO. Nastopili bodo znani ansambli in misijonar Peter Opeka, eden naj-
večjih dobrotnikov našega časa. Pričeval bo o pravici in pravičnosti v današnjem svetu. Nasto-
pili bodo: Modrijani, Perpetuum Jazzile, Alfa in Omega in drugi. Izkupiček od vstopnic 
bo namenjen za hrano in streho najrevnejšim na Madagaskarju.

CENA ROMANJA: 28 evrov. V ceno je vključeno kosilo, avtobusni prevoz in vsto-
pnina za koncert.

PRIJAVE ZBIRA g. Stane Zupančič: 031 639 272.

ŠKOFIJSKO SREČANJE DRUŽIN
Škofija Novo mesto v letu praznovanja 10-letnice svoje ustanovitve pripra-

vlja Škofijsko srečanje družin. Srečanje bo potekalo v soboto, 17. oktobra 
2015, v Centru biotehnike in turizma v Sevnem pri Novem mestu.

Srečanje je zasnovano kot celodnevno dogajanje za odrasle, otroke in mlado-
stnike. Staršem bodo spregovorili psiholog p. mag. Silvo Šinkovec SJ, voditelja 
gibanja Družina in življenje Dani in Vilma Siter, mladim bosta o teologiji telesa 
govorila zakonca Polonca in Tomaž Sokol, za otroke pa bo pripravljenih 10 za-
nimivih delavnic. Vzgojiteljice Petrovega vrtca bodo poskrbele tudi za varstvo 
najmlajših. Po skupnem kosilu bo še družabni del srečanja s čarodejem Jakom 
in glasbeno skupino ter skupna sveta maša, ki jo bo vodil škof Andrej Glavan.

Družine, prisrčno povabljene na skupno praznovanje družinskega življenja!
Na srečanje se je treba predhodno prijaviti. Prijavnico dobite v zgibanki, ki jo 

je treba oddati v župnišču ali poslati po pošti na priloženi naslov.

DRUŽINSKA MAŠA
Mesečno bodo nedeljsko pol deseto sveto mašo s svojim sodelovanjem obli-

kovali veroukarji. V oktobru bo to v nedeljo, 18. oktobra. Mašo bodo tokrat 
pripravili birmanci.

MISIJONSKA NEDELJA – 18. OKTOBER
Pri obeh svetih mašah bomo odprli oči, ušesa, srce in dušo za misijone. Daro-

vi, ki se bodo ta dan zbrali, so namenjeni našim misijonarjem po svetu.

SREČANJE ZA VSE, KI ŽALUJETE PO IZGUBI LJUBLJENE OSEBE
Če je tudi iz vašega življenja odšel nekdo, ki vam je veliko pomenil, vam nudi-

mo srečanje, na katerem lahko svojo bolečino in upanje podelite z drugimi. Tako 
lahko tudi čas žalosti postane čas milosti.

Kje: Ignacijev dom duhovnosti; sveti Jožef v Ljubljani
Kdaj: v nedeljo, 25. oktobra 2015; zbiranje ob 9.00, celodnevni program, ob 

16.00 sv. maša, potem še priložnost za druženje.
Zaradi lažje organizacije so prijave zaželene do 15. oktobra 2015 na e-naslov: 

marjana@mic.si; ali telefon 041 586 192.
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DIAKONSKO POSVEČENJE V NOVOMEŠKI STOLNICI
V soboto, 24. oktobra 2015, ob 10. uri bo v novomeški stolnici diakonsko po-

svečenje. Škof Andrej Glavan bo podelil prvo stopnjo zakramenta duhovništva 
štirim kandidatom novomeške škofije, ki se pripravljajo tudi na prejem mašni-
škega posvečenja.

Kandidati za prejem diakonata so: Matej Gnidovec iz župnije Žužemberk; 
Boštjan Gorišek iz župnije Ajdovec; Štefan Hosta iz župnije Šentjernej; Roman 
Ivanetič iz župnije Semič.

PRIPRAVA NA DIAKONSKO POSVEČENJE
Na diakonsko posvečenje se bomo v novomeški stolnici duhovno pripravljali 

s tridnevnico. Tridnevnica se bo zvrstila od srede do petka, 21. – 23. oktobra, 
pri večerni sv. maši ob 19. uri in s spremljevalnim programom. Trije gostje bodo 
spregovorili o pomenu diakonske službe na različnih področjih delovanja. Mi-
sijonar Pedro Opeka CM bo govoril o služenju v misijonu na Madagaskarju, ka-
plan Mitja Bulič bo spregovoril o delu z mladimi, ta dan bo tudi koncert skupine 
RoKapela, rektor bogoslovja v Ljubljani g. Roman Starc pa bo govoril o delu za 
duhovne poklice.

V noči s petka na soboto bo v stolnici potekala celonočna molitev pred Naj-
svetejšim za prihodnje diakone, v zahvalo za duhovnike in duhovne poklice, s 
prošnjo za nove duhovne poklice in svetost poklicanih.

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 življe-
nja. 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.

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA
Ali vas zanimajo teološke, biblične in katehetske vsebine? KATEHETSKO PA-

STORALNA ŠOLA vabi k vpisu. Spletna stran: http://kps.rkc.si/. Dodatne infor-
macije: 07/384 44 21; 041/821 029; brigita.zelic@rkc.si.

SVETE MAŠE
PON. – 5. 10. Apolinarij, šk 18.00    v zahvalo (Kregar)
TOR. – 6. 10. Bruno, us-kartu 18.00 + Jožefa in Ivan Počrvina
SRE. – 7. 10. Rožnovenska MB 18.00 + Marjan Bukovec

18.00 + Ivica Darovec, 7. dan
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ČET. – 8. 10. Benedikta, muč 18.00 + starši Logar in Mihael, ml., obl.
PET. – 9. 10. Dionizij, šk 18.00 + Ada Drobnič
SOB. – 10. 10. Daniel, muč 17.00 S + Martina in Anton Primc, obl.

18.00 DS + Dragica Miklavčič in Anica Pureber, obl.
NED. – 11. 10. 28. MED LETOM

Filip, dia
  7.30 + Janez in Jožefa Špelko, obl.
  9.30 + Franc Menart
  9.30    za žive in umrle župljane

PON. – 12. 10. Maksimilijan, muč 18.00 + Marija Šiljić
TOR. – 13. 10. Koloman, puš 18.00 + Franc Lah, obl.
SRE. – 14. 10. Kalist, pp-muč 18.00 + Ana Antončič, 30. dan
ČET. – 15. 10. Terezija Avilska 18.00 + Ana in Filip Lukan, obl.
PET. – 16. 10. Marjeta, red 18.00 + Ciril Modic, obl.
SOB. – 17. 10. Ignacij, šk-muč 17.00  S po namenu 

18.00 DS po namenu
ŽUPNIJSKO ROMANJE: za žive in umrle farane

NED. – 18. 10. MISIJONSKA
Luka, ev

  7.30 + Zorko Zavadlal, god.
  9.30 + Albin Kavšček

PON. – 19. 10. Pavel, duh 18.00 + Jože Bukovec, obl.
TOR. – 20. 10. Irena, muč 18.00 + Cvetka in Jože Škerjanec, obl.
SRE. – 21. 10. Uršula, dev-muč   7.30 + starši Lah – Pavšič
ČET. – 22. 10. Marija Saloma 18.00 + Antonija Zupančič, obl.
PET. – 23. 10. Janez, duh 18.00 + Avguštin Gašperšič, obl.
SOB. – 24. 10. Anton Klaret 17.00 S + Šenica in Pečjak

18.00 DS + starši Stopar, obl.
NED. – 25. 10. 30. MED LETOM

Darinka, muč
  7.30 + Milena in starši Zafran, obl.
  7.30    za žive in umrle župljane
  9.30 + Valentin Zupančič in Piletič in Zupančič

PON. – 26. 10. Lucijan, muč 18.00 + Marija Petan
TOR. – 27. 10. Sabina, muč 18.00 + Jožica Klobučar, obl.
SRE. – 28. 10. Simon in Tadej, ap 18.00 + Franc Urbančič, obl.
ČET. – 29. 10. Felicijan, muč 18.00 + Jože Papež, obl.
PET. – 30. 10. Marcel, muč 18.00 + Ivan, Angela in ostali Plantan

18.00 + Ivica Darovec, 30. dan
SOB. – 31. 10. Volbenk, šk 17.00 S + Marija Tisovic, obl.

18.00 DS po namenu
NED. – 1. 11. VSI SVETI

Otmar, šk
  8.00 DS    za žive in umrle župljane
  9.30 + Urška in Karel Kolenc, obl.
14.00 + Terezija in Viktorija Kulovec, obl.
17.00    MOLITEV ZA DRAGE POKOJNE

PON. – 2. 11. Spomin vernih 
rajnih

17.00 S za duše v vicah
18.00 + Jure Turk



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 10. oktober:
Straža, 6. skupina
SOBOTA, 17. oktober:
Skupina Hruševec
SOBOTA, 24. oktober:
Sela, 1. skupina
SOBOTA, 31. oktober:
Sela, 2. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 11. oktober:
Patricija Breznik
Ajda Burgar
NEDELJA, 18. oktober:
Mojca Muhič
Mojca Makovac
NEDELJA, 25. oktober:
Martina Kopina
Anica Kren
NEDELJA, 1. nov, ob 9.30:
Marinka Kregar
Anamarija Taljat
NEDELJA, 1. nov, ob 14.00:
Lučka Berkopec
Julijan Taljat

DANES BOG LJUBI PO NAS
On nas je tako ljubil, da je 
na križu umrl za nas. 
Tako nas je ljubil, da 
postane vsak dan kruh 
življenja. 
Tudi mi moramo ljubiti, tudi 
mi se moramo darovati 
prav do bolečine, ker Bog 
danes ljubi svet po nas. 
On še naprej ljubi svet tako, da pošilja nas, 
da bomo njegova ljubezen, njegova luč, njegovo 
sočutje.                                                              Mati Terezija


