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V oktobru po Marijini poti
Rožni venec bi mogli imenovati
Marijina pot. Kristusove skrivnosti so
tudi skrivnosti Matere. Če napravimo
besede nadangela Gabriela in sv.
Elizabete v zdravamariji za
svoje, nas ta molitev
spodbuja, da vedno
znova iščemo pri Mariji – v njenem srcu
»blagoslovljeni sad
njenega telesa«.
Kdor se loti premišljevanja o Jezusu
Kristusu vzdolž različnih obdobij njegovega
življenja,bo v njem nujno
odkril tudi resnico o človeku. Dejansko samo v Jezusu res v jasni luči
zasije skrivnost človeka. Rožni venec
pomaga, da se odpremo tej luči. V
rožnem vencu »utripa ritem človeškega življenja«, da bi ga uskladili z
ritmom Božjega življenja v radostnem
občestvu presvete Trojice, ki je cilj in
hrepenenje našega bivanja.

Rožni venec temelji na ponavljanju. Ta molitev je izraz tiste ljubezni,
ki se ne utrudi obračati se k ljubljeni
osebi. Čeprav so besede pri tem
na zunaj podobne, pa so zaradi čustev, ki jih prevevajo, vedno nove. Ponavljanje se hrani iz hrepenenja po vedno polnejšem priličenju Kristusu, kar je pravi
“program” krščanskega življenja.
Rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo
naproti cilju, ki je svetost. Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje
in poživitev molitve rožnega venca je
poklicanost vseh k svetosti.
»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo
odlikovalo predvsem po umetnosti
molitve.« Krščanska občestva naj
postanejo »pristne šole molitve« v
novem tisočletju.

40 dni za življenje
40 dni za življenje je mednarodna
ekumenska pobuda, mirna iniciativa
za kulturo življenja (“za življenje”), za
rešitev nerojenih, za zaščito žensk
pred ranjenostjo zaradi umetnega
splava ter za spreobrnjenje zdravstvenega osebja in zagovornikov splava.
Je pobuda 40-dnevne molitve in posta, ozaveščanja lokalne skupnosti in
neprekinjenega miroljubnega bdenja
pred ustanovo, kjer se opravljajo splavi. Pobuda temelji na lokalni skupnosti: sodelujoči v svojih soseskah,
svojim prijateljem, znancem in družinskim članom sporočajo tragičnost umetnega splava, ki ga opravljajo prav
blizu njih. Zaznamuje jo odločen, a
miren pristop, navdihuje pa želja po
sodelovanju z Bogom pri izpolnjevanju njegovega načrta za prenehanje opravljanja splavov. Na zlo
splava opozarja na tri ključne
načine:
• molitev in post,
• miroljubno bdenje,
• ozaveščanje lokalne skupnosti.
Časovna opredelitev 40
dni temelji na svetopisemski zgodovini, ko je
Bog v 40-dnevnih obdobjih preoblikoval posameznike, skupnosti... in
ves svet.
Iz primerov, kot so Noe v vesoljnem potopu, Mojzes na gori, učenci po Kristusovem vstajenju ... sklepamo, da Bog vidi spreobrnitveni potencial svojih otrok, če sprejmejo in izpolnjujejo 40-dnevni izziv.

S pobudo so začeli v Teksasu v
ZDA leta 2004 in se hitro širi po vsem
svetu.








Sadovi pobude:
11.796 rešenih otroških življenj
(za katere vemo), v Sloveniji tri.
133 aborcionistov je prenehalo
opravljati splave,
75 abortivnih klinik se je zaprlo,
več kot 700.000 prostovoljcev je
sodelovalo v molitvi in bdenju pred
klinikami, v skupno 4.168 posamičnih lokalnih pobudah,
po vsem svetu se je pobudi
pridružilo 636 mest iz 36 držav.
Hrvaška se je vključila v letu
2014. Z Božjo pomočjo je bilo po
molitvi in bdenju rešenih
najmanj pet otrok, v eni
bolnišnici so vsi aborcionisti uveljavili ugovor
vesti, pridružili so se
jim tudi posamezni
zdravniki v drugih bolnišnicah. V eni od klinik je bilo leta 2013
opravljenih
120
splavov, potem ko
je v letu 2014
pred njo potekala
molitev, pa 35.

»Država, ki sprejme umetni
splav, ljudi ne uči ljubiti, ampak
uporabiti katero koli nasilje, da bi
dobili, kar želijo. Zato je splav največji
uniče-valec ljubezni in miru.«
Mati Terezija
Molitev v Ljubljani od 28. 9. do 6.
11. od 7.00 do 13.00.

100 let Nives Hodnik
V nedeljo, 25. septembra, smo imeli pri Sveti Trojici
pri pol enajsti posebno slovesnost: za 100 let svojega
življenja (dopolnila jih je naslednji dan) se je
zahvaljevala Nives Hodnik , ki je skupaj s svojimi
domačimi zvest steber našega občestva.
Zahvalili smo se za njeno številno družino: Nives
(domači jo kličejo babi), ki še redno prihaja v cerkev, je
mati 11 otrok (3 sinov in 8 hčera, ena je že v večnosti).
Sama pravi, da je ponosna na vse svoje otroke in jih
ima vse enako rada. Je tudi zelo dobra babi
mnogoštevilnim vnukom, 23 jih je, potem pa 29
pravnukom in 1 prapravnuku.
Veliko ji pomeni, da še vedno lahko pride (pripelje jo
hčerka) vsak petek in nedeljo k maši in prejme sv. obhajilo. Še vedno veliko
moli (najljubša molitev je »Angel varuh moj«), vsak zvečer pa tudi bere.
Vedno je polna optimizma in ljubezni. Mnogokrat stari ljudje radi kaj
potožijo, ona pa nikoli. Že od malega je namreč čutila, »da Bog hodi za njo«, kar
se še sedaj ni spremenilo, in to tudi velikokrat sama pove.
Pravi, da jo v življenju vodi in “gor drži” ljubezen in ... »Bog me ima rad«. Zato
smo pri maši molili: »Gospod, prosimo te za našo babi, da bi nas še dolgo
razveseljevala s svojim smehom in ljubeznijo.«

Koledar za oktober 2016
1. 10. sobota, ob 17.30 začetek rožnovenske pobožnosti;
5. 10. sreda, ob 19.30 seja župnijskega sveta;
- ob 18.00 maša za Katehetsko-pastoralno šolo s podelitvijo diplom;
6. 10. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice;
7. 10. prvi petek, obhajanje bolnikov in starejših po domovih;
- ob godu rožnovenske Matere Božje na Brezjah dan rožnega venca od
18.00 do 21.00, mašo ob 19.00 bo imel nadškof Alojz Uran;
9. 10. nedelja, ob 16.00 srečanje za romarje po Angelinih poteh;
13. 10. četrtek, ob 19.30 v Športni dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja v
Šentvidu v Ljubljani Ritem srca – festival sodobne krščanske glasbe;
16. 10. nedelja ob 9.00 srečanje za ostarele, bolne in onemogle (maziljenje):
- ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo;
19. 10. sreda, prvi koncert Sakralnega abonmaja: Komorni zbor Dekor z
dirigentom Sebastjanom Vrhovnikom;
21. 10. petek, praznik Sv. Uršule, praznik uršulink in celodnevno češčenje; pri
sklepu češčenja ob 18.00 bo somaševanje vodil apostolski nuncij
Juliusz Janusz; spomnili se bomo tudi obletnice smrti Božjega
služabnika Antona Strleta (20. oktober 2003);
26. 10. sreda, ob 19.00 v samostanski dvorani predavanje o papeževi
okrožnici Hvaljen, moj Gospod; predavata dr. Igor Bahovec in mag Jorg
Kristijan Petrovič.

Ne pozabite ...
Dan rožnega venca na Brezjah – V petek, 7. oktobra, bo tam nekaj posebnega: ob 18.00 molitev, ob 19.00
sveta maša (Alojz Uran), po njej spet
molitev in sprejem relikvije svetega
Janeza Pavla II. Naj molitev rožnega
venca objame Slovenijo in naš narod.
Prenos po Radiu Ognjišče (do 21.00).

Ritem srca bo 13. oktobra ob 19.30 v
Športni dvorani Osnovne šole Alojzija
Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. Namenjen je prav vsem, ki želijo slišati nove skladbe z duhovno vsebino, slaviti
Boga s petjem in plesom ali pa se
preprosto družiti v prijetnem koncertnem ozračju.

Svete maše: delavnik 10.00 in 18.00, nedelja 9.00, 10.30 in 18.00
Cerkev je odprta: delavnik 9.00–11.00, 17.00–18.30, nedelja 8.30–11.30.
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00.
Župnijska karitas: torek 16.30–17.30, pogovor o težavah: ponedeljek 10.30.
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