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Rožni venec
Vsako leto nas mesec oktober s praznikom rožnovenske
Matere Božje, 7. oktobra, vabi in
spodbuja k molitvi rožnega
venca. K temu nas kliče stanje
duha v Cerkvi in našem narodu,
kličejo nas razmere, v katerih
živimo, kliče nas duhovna revščina mnogih. K poglobljeni osebni
in skupni molitvi rožnega venca
nas kliče tudi vse hujše preganjanje kristjanov in nevarnost
tretje svetovne vojne.
P. Pij iz Pietrelcine je rožni venec
imenoval »orožje za obrambo in
rešitev, ki nam ga je podarila Marija,
da ga uporabimo proti zvijačam
peklenskega sovražnika«. In razlagal
je: »Če sta Brezmadežna v Lurdu in še
bolj brezmadežno Srce v Fatimi
vztrajno priporočala molitev rožnega
venca, ali morda to ne pomeni, da
ima ta molitev izjemno vrednost za
nas in za naše čase?«

V naši župniji molimo rožni venec
vsak dan pol ure pred mašo, ob
17.30. V ponedeljek vabim, da se
molitve posebej udeležijo otroci, ki so
pri verouku, v torek člani župnijskega
sveta, v sredo sestre, v četrtek starejši, upokojenci, v petek družine, v soboto in nedeljo pa ga bova molila z
gospodom Rojcem. Tisti, ki ga boste
molili, pridite spredaj, na stole, k
mikrofonu. Naj se radi skupaj z Marijo
obračamo k Jezusu ...

Odprimo Slovenijo Življenju!

V nedeljo, 28. septembra, smo se
v naši cerkvi in potem na Kongresnem trgu zbrali zagovorniki življenja.
Ob 16.00 so ob glavnem mašniku
Joštu Snoju somaševali še trije
duhovniki, med njimi tudi p. Shenan
Boquet, predsednik Human Life International, mednarodne organizacije za
obrambo življenja.

Ob 17.00 pa se je na Kongresnem
trgu začel koncert krščanske slavilne
glasbe, med katerim so nekateri,
predvsem matere, imeli pretresljiva
pričevanja, kako so se bojevali za
življenje svojega otroka.
Naj bo zavzemanje za življenje
vsakega, tudi nerojenega otroka vtkano v dušo vsakega od nas.

Teden za življenje in škofovska sinoda
Od 5. do 12. oktobra bo tudi letos
potekal teden za življenje. Letos so
mu snovalci dali geslo: »Svetite kakor
luči na svetu, držeč se besede
življenja« (Flp 2, 15-16). Posebej
mislimo na mlade ...

Od 5. do 19. oktobra pa bo v Rimu
potekala škofovska sinoda, ki bo
razpravljala o družini. Ker vemo, v
kakšnih preizkušnjah je danes družina, smo vsi povabljeni h goreči in
vztrajni molitvi.

Katehumenat – “šola” za nove kristjane
V četrtek, 9. oktobra, se pri
frančiškanih na Tromostovju začne
nov tečaj za katehumene, tiste, ki še
niso prejeli zakramentov, pa se je v
njih zbudilo hrepenenje po Bogu in bi

radi poglobili svojo vero. Prav je, da
vsa skupnost moli zanje.
Če pa pri kom začutimo, da je
začel iskati, mu ponudimo to možnost
za poglabljanje vere in življenja.

Misijonska nedelja
Svetovni misijonski dan bomo letos obhajali v nedeljo, 19. oktobra. Pri
vseh mašah bo nabirka za misijone.
Tako se vsa Cerkev poveže v skrbi za
najrevnejše. Ljudje po svetu smo ena
sama velika družina, zato je samo po
sebi umevno, da za najbolj potrebne
namenimo molitev in naše darove ter
zanje darujemo svete maše. Geslo
letošnje misijonske nedelje je “Prižigajmo plamen veselja”.

Z našimi darovi je mnogim otrokom omogočeno šolanje, mnogi
zaradi te pomoči lahko sploh preživijo. Koliko ust je bilo nahranjenih in
bolnikov ozdravljenih, koliko šol, zavetišč, izobraževalnih ustanov, ambulant in bolnišnic sezidanih, koliko
cerkva, cest in hiš je bilo zgrajenih
zaradi vaše velikodušnosti ... ve samo
Bog! Kar ste storili kateremu teh mojih najmanjših bratov ...

Jubilanti 2014
Vsako leto je poseben dogodek, ko
se v cerkvi zberejo tisti, ki obhajajo
okroglo ali malo manj okroglo
obletnico svoje poroke. Tudi letos se
bomo zbrali v nedeljo, 19. oktobra, pri
deveti maši, da se skupaj z njimi
zahvalimo za milost zvestobe in pro-

simo za milost vztrajnosti.
Mnogim, ki so se pri nas poročili,
bomo poslali vabilo, če pa nimamo na
seznamu vas ali koga, ki ga poznate
in obhaja okroglo ali 5., 15. itd.
obletnico, se kar korajžno prijavite.
V slogi je moč ...

Sakralni abonma
Z letošnjim oktobrom se začenja
že četrta sezona Sakralnega abonmaja.
Prvi koncert bo Oratorij Belšacar
Georga Friedricha Händla, ki po letu
nastanka sodi v njegovo najbolj zrelo
in ustvarjalno obdobje. Napisal ga je
v letu 1744. Libreto je napisal Charles Jennes, a ga je skladatelj precej
skrajšal in s tem omogočil, da je bolj
do izraza prišla dramatika, ki jo izraža
glasba sama.
Delo so premierno izvedli 27.
marca 1745 v kraljevem gledališču v
Londonu. Ponovno pa so ga postavili
na oder šele v letih 1847, 1848 ter v
letu 1873. Oratorij Belšacar Georga

Friedricha Händla bo v Ljubljani izveden prvič.
Koncert v sodelovanju z Glasbeno
matico bo v sredo, 15. oktobra, ob
20.00, v cerkvi Sv. Jakoba v Ljubljani.
Sakralni koncerti, ki so vezani na
cerkveno leto in skušajo obiskovalcem omogočiti globlje doživljanje
Kristusove velikonočne skrivnosti, so
brezplačni. Seveda pa so z organizacijo vsakega koncerta povezani tudi
veliki stroški. Zato se Kulturno društvo Schellenburg obrača na vas s
prošnjo za donatorstvo: 100 evrov
ZLATI DONATOR, 50 evrov SREBRNI
DONATOR in 25 evrov BRONASTI
DONATOR.

Koledar za oktober 2014
1. 10. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
- začetek pobožnosti rožnega venca;
2. 10. prvi četrtek, pri večerni maši molitev za duhovne poklice;
3. 10. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu;
5. 10. nedelja, ob 9.00 srečanje za bolne in ostarele (z maziljenjem);
- 5. do 12. 10. teden za življenje;
- 5. do 19. 10. v Rimu škofovska sinoda o družini;
7. 10. torek, od 17.00 do 20.00 na Brezjah in preko Radia Ognjišče štirje deli
rožnega venca in sveta maša;
9. 10., četrtek, ob 18.30 začetek katehumenata pri frančiškanih;
15. 10. sreda, prvi koncert Sakralnega abonmaja: ob 20.00 v cerkvi sv. Jakoba
oratorij Belšacar Georga Friedricha Händla;
18. 10. sobota, 9.30 do 12.00 družinska kateheza za otroke, mlade in starše;
- ob 19.00 maša ob obletnici smrti Božjega služabnika Antona Strleta v
cerkvi Vseh svetih na Žalah;
19. 10. nedelja, ob 9.00 zahvalna maša zakonskih jubilantov;
- misijonska nedelja - nabirka za misijone;
- ob 14.15 binkoštna dvorana
20. 10. ponedeljek, ob 18.00 obletnica smrti Božjega služabnika Antona
Strleta pri nas;
21. 10. torek, praznik Sv. Uršule – celodnevno češčenje: po deseti maši do
večerne maše;
26. 10. nedelja, vrnitev na sončni čas.

Družinska kateheza – kaj pa je to?
Po nekaterih župnijah so že uvedli
novo obliko oznanjevanja - družinsko
katehezo. Značilnost tega načina je,
da so pri njej udeležene celotne
družine.
Tudi pri nas bomo v letošnjem letu
imeli trikrat tako obliko kateheze. Prvič se bomo zbrali v soboto, 18. okto-

bra, od 9.30 do 12.00. Srečanje
bomo začeli skupaj v zgornji učilnici,
nato pa se bomo razdelili v štiri
skupine: kateheza Dobrega pastirja,
3., 4. in 5. razred, birmanci in mladi
ter starši.
V ponedeljek po katehezi (20. 10.)
zato ne bo rednega verouka.

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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