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   NAŠE OBČESTVO   
 

Molim rožni venec ...? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rožni venec je bila priljubljena 

molitev krščanske Evrope, svetnikov, 

naših staršev in drugih prednikov. 

Hvalevredno je, da se pri marsi-

kakšnem mladem človeku spet poja-

vlja želja po molitvi, tudi po molitvi 

rožnega venca. Koliko jih z veseljem 

hodi na božja pota, na primer v 

Medžugorje, in večino časa na poti in 

v kraju samem posvetijo molitvi. 

Zadnjič je na nekem srečanju re-

kel mlad duhovnik: »Zakaj po maši v 

Stični ne pripravijo češčenja z rožnim 

vencem v cerkvi. Na ta način bi 

najlepše končali to lepo srečanje.« 

Mislim, da se ne zavedamo dovolj, 

kakšno izredno moč ima molitev, po-

sebno molitev rožnega venca. Papež 

Janez Pavel II., ki je célo leto posvetil 

tej molitvi, je v svojem pismu zapisal, 

da je molitev rožnega venca kot 

Davidova prača: z nekaj kamni je 

premagal velikana Davida, ki se je 

zdel nepremagljiv. 

Tudi danes smo pred na videz 

nepremagljivimi strahotami pri nas in 

po svetu. Rožni venec, Davidova pra-

ča, bi se nam lahko zdel malo učinko-

vit. A ni tako. 
 

Zato vas vabim k molitvi: rožni 

venec molimo vsak dan pred večerno 

mašo pred izpostavljenim Najsvetej-

šim. Tam se nizajo zdravamarije za 

zdravamarijo in tudi mi vedno bolj 

postajamo žive jagode rožnega venca 

in postajamo podobni Jezusu. 



 

Sedmi oktober – rožnovenska Mati Božja 
 

 

 

 

 

 

Radio Ognjišče in frančiškani z 

Brezij nas vabijo k poglobljenemu 

praznovanju rožnovenske Matere 

Božje, v ponedeljek, 7. oktobra.  

Razlogov za molitev rožnega venca 

je veliko, predvsem stanje duha v 

Cerkvi in državi: slabe razmere se kar 

množijo. Kako se na to odzivajo na 

Poljskem? Vsak dan moli rožni venec 

75 % katoličanov. 

Radijski program bo ves ponede-

ljek posvečen spodbudam, da bi spet 

poživili molitev rožnega venca. Ob 

19.00 do 22.00 pa bo prenos z 

Brezij: sveta maša in vsi štirje deli 

rožnega venca. Se boste pridružili? 

 
Teden za življenje 

 

 

 

 

 

 

 

Od 6. do 13. oktobra 2013 bo 

kakor vsako leto potekal teden, v 

katerem bomo globlje razmišljali o 

daru življenja. Letos nosi naslov: »V 

ljubezni ni strahu ... resnična luč že 

sveti.« 

V Ljubljani bo na sedežu SKAM-a, 

Jurčičev trg 2, v sredo, 9. oktobra, ob 

17.00 srečanje za študente in dijake: 

»Ustvarjanje človeka v laboratoriju – 

pa Božji načrt?« Vodila ga bo s. 

Mirjam Cvelbar, ginekologinja.  
 

 
Sakralni abonma 
 

 

 

 

 

 

Tudi letos nas Kulturno društvo 

Schellenburg vabi na novo glasbeno-

duhovno popotovanje. Že prvi koncert 

16. oktobra ob 19.30 bo nekaj 

posebnega: delo Patricka Quaggiata 

Missa nuova Laudate Pueri Dominum 

bodo izvedli Otroški pevski zbor OŠ 

France-ta Bevka Tolmin, Pueri Canto-

res, dekliški pevski zbor Tolmin, 

Dekliški pevski zbor Plejade, Godba 

Domžale, sodelujejo tudi: Tamara 

Stepišnik Krajnc, orgle, Petra Kova-

čič, violina solo, vse pod vodstvom 

avtorja Patricka Quaggiata, dirigenta. 
 

Strletova obletnica 
 

 

 

 

 

 

 

20. oktobra bo minilo deset let, 

odkar se je od nas poslovil Anton 

Strle. Kakor vemo, tečejo priprave, da 

bi začeli postopek za beatifikacijo.  

Letošnja obletnica bo še bolj slo-

vesna. Obhajali jo bomo v cerkvi Vseh 

svetih na Žalah: 19. oktobra ob 

18.00 bo češčenje v cerkvi, rožni 

venec in kakšno Strletovo besedilo, 

ob 19.00 pa somaševanje, ki ga bo 

vodil škof Andrej Glavan. Po maši pa 

bo postulator p. Andrej Pirš povedal, 

kako tečejo priprave, potem pa bomo 

šli še na grob. 
 

Svetopisemski maraton 
 

 

 

 

 

 

 

Od 6. do 13. oktobra bo kakor 

vsako leto v cerkvi sv. Jožefa (v 

kapeli) potekal svetopisemski mara-

ton, nepretrgano branje Svetega 

pisma. Mnogim zelo dobro dene. 

Boste šli pogledat, poslušat, brat ...? 



 

Čudež Janeza Pavla II: 
 

 

 

 

 

 

 

27. aprila prihodnje leto bosta za 

svetnika razglašena papeža Janez 

XXIII. in Janez Pavel II. Za to pa je 

potreben čudež. Po priprošnji Janeza 

Pavla II. se je zgodil 1. maja 2011. 

Floribeth Mora Diaz živi v majh-

nem kraju v Kostariki. Pred dvema 

letoma jo je zadela kap, v možgane 

se ji je izlilo veliko krvi. Odpeljali so jo 

v bolnišnico, a zdravniki niso imeli 

nobenega upanja, da bi jo lahko reši-

li. Operacija arterije namreč ni bila 

mogoča, ker je bila poškodba na 

nedosegljivem mestu v možganih. 

Odpeljali so jo domov, da bi tam v 

miru umrla. Zelo je trpela. Prav v ti-

stem času (1. maja 2011) je bil Janez 

Pavel II. razglašen za blaženega, zato 

se mu je začela ona sama in vsa 

njena družina priporočati.  

Zelo jo je bolela glava, a je s 

skrajnim naporom po televiziji s 

postelje spremljala beatifikacijo sku-

paj s svojo družino. Zelo je prosila 

papeža, naj jo ozdravi. 

Ponoči je zaspala in tedaj se je 

zgodil čudež: glava jo je nehala boleti. 

Zjutraj je vstala, začela hoditi in rekla 

možu: »Nekaj se je zgodilo!« Lahko je 

hodila in govorila ... čudež! Popolno-

ma pa si je opomogla čez osem me-

secev. 

Zdravnik v bolnišnici jo je pre-

gledal in po radiografiji ugotovil, da v 

njenih možganih ni več nobene po-

škodbe. Znanstveno je bilo to nemo-

goče razložiti. 

Po ozdravljenju je šla žena v cer-

kev, kjer so bile relikvije Janeza Pavla 

II., in tamkajšnjemu duhovniku pove-

dala, kaj se je zgodilo. Njeno zgodbo 

so objavili v župnijskem listu, po treh 

mesecih pa so jo poklicali iz Vatikana. 

Tako se je v tišini začel postopek, ki 

so ga vodili štirje duhovniki, ki so 

prišli v Kostariko, da bi videli, kaj se 

je v resnici zgodilo. Po nekaj mesecih 

so novico o čudežu priznali in objavili. 

 

Tudi mi imamo veliko prošenj: 

gospod Rojc je bil operiran na 

hrbtenici in naj bi okreval do sredine 

novembra. Prav tako je bila operirana 

s. Božena, s. Metka pa je v zelo res-

nem stanju. Tudi župnik Dragan ima 

precejšnje težave v križu. Priporočaj-

mo vse bolne tistim, ki so pri Bogu in 

pri njem lahko veliko dosežejo ... 

 
Birma 20. oktobra 

 

 

 

 

 

 

 

Letos se na birmo pripravlja šest 

deklet in dva fanta. Slovesnost, ki naj 

bi vsem pomagala do globlje poveza-

nosti z Bogom, bo v nedeljo, 20. 

oktobra, pri maši ob 10.30. 

Devetdnevnica se bo pričela v 

petek, 11. oktobra. Tisti večer po 

maši se bomo dobili s starši, da se 

dogovorimo za sodelovanje pri bir-

manski slovesnosti. 

V četrtek, 17. oktobra, ob 17.15 

pa bo srečanje z vsemi sodelavci: 

člani župnijskega sveta, zakonskih 

skupin, molivci, potem bralci beril in 

še nekateri drugi boste povabljeni. 

V nedeljo pa vabim, da bi se pol-

enajste maše udeležili v čim večjem 

številu, saj takrat Sveti Duh na pose-

ben način deluje ne samo v birman-

cih, ampak vseh, ki so odprtega srca. 



 

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17. 

Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30. 
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Koledar za oktober 2013 
 

  1. 10. torek, začetek rožnovenske pobožnosti: vsak dan ob 17.30; 

  2. 10. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  6. 10. nedelja, ob 9.00 srečanje za ostarele, bolne in onemogle – maziljenje; 

- začetek tedna za življenje in svetopisemskega maratona pri Sv. Jožefu 

na Poljanah; 

11. 10. petek, ob 18.00 začetek devetdnevnice pred birmo, po maši srečanje s 

starši birmancev; 

16. 10. sreda, prvi koncert Sakralnega abonmaja; 

17. 10. četrtek, ob 17.15 srečanje birmovalca z birmanci in starši; po maši 

srečanje birmovalca z raznimi predstavniki naše župnije; 

19. 10. sobota, ob 19.00 v cerkvi Vseh svetih na Žalah maša, somaševanje 

duhovnikov za Antona Strleta: pred mašo, ob 18.00 češčenje, po maši 

obisk njegovega groba; 

20. 10. misijonska nedelja, nabirka za misijone;  

- ob 10.30 birma – škof Anton Jamnik in osem mladih ...; 

- ob 14.15 binkoštna dvorana; 

21. 10. ponedeljek, praznik sv. Uršule in tovarišic; celodnevno češčenje: 

izpostavitev Najsvetejšega po deseti maši (pred njo bo binkoštna 

dvorana), ob 18.00 sklep češčenja; 

27. 10. nedelja, vrnitev na sončni čas. 

 
 

Misijonska nedelja 
 

 

 
 

 
 

Letos jo obhajamo 20. oktobra. Pri 

vseh mašah bo nabirka za misijone. Z 

zbranimi sredstvi lahko v misijonih 

pomagajo mnogim. Otrokom je omo-

gočeno šolanje, nekateri zaradi te po-

moči sploh ostanejo pri življenju. Mi-

sijonarji gradijo šole, druge izobra-

ževalne ustanove, zavetišča, ambu-

lante in bolnišnice, ceste, hiše in cer-

kve ... Dajejo hrano lačnim in s po-

močjo zdravstvenega osebja pomaga-

jo do zdravja mnogim bolnim. Pomisli-

mo samo na misijonarja Janeza 

Krmelja, ki je o svojem  delu govoril 

pri nas, ali pa na svetovno znanega 

Pedra Opeko.  

Pri nas so o svojem delu govorile 

tudi sestre: s. Fani, ki je zdaj v Cen-

tralnoafriški republiki, s. Andreja, ki je 

bila pri nas z dvema družinama iz 

Čila, in druge. Vsi ti nas vabijo, naj 

bomo velikodušni: »Kar ste storili ...« 
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