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Beseda živega Boga

In apostoli
so rekli Gospodu:

»Pomnoži nam vero!«
Gospod pa je rekel:

»Če imate vero
kakor gorčično zrno,

bi tej murvi lahko rekli:
'Izruj se s korenino

in se presadi v morje'
in bila bi vam poslušna.«

(Lk 17,5-6)

Abraham mu je rekel:
'Sin, spomni se,
da si v svojem življenju
prejel dobro in
prav tako Lazar hudo;
zdaj se tukaj veseli,
ti pa trpiš. In vrh tega
je med nami in vami
narejen velik prepad,
da tisti, ki bi hoteli od tod
priti k vam, ne morejo;
pa tudi od ondod
ne morejo sem.'
In rekel je:
'Prosim te torej, oče,
da ga pošlješ v hišo
mojega očeta;
imam namreč pet bratov
in naj te posvari, 
da tudi oni ne pridejo 
v ta kraj trpljenja.

(Lk 16,25-28)



Rožnovenska  
duhovna obnova

Vsi se gotovo veselimo dni, ko bomo 
imeli možnost globlje pogledati v svo-
ja srca, jih napolniti z Božjo močjo, 
da bomo lahko naprej spet živeli bolj 
veselo in pogumno. Mnogi mlajši in 
starejši vedno bolj pogrešajo v tej na-
glici življenja in pehanju za užitki in 
materialnimi dobrinami hrano za svo-
jega duha in svojo dušo, kajti človek ni 
le telo in zgolj telesno človeka še zda-
leč ne more zadovoljiti. Bog v vsakem 
času ljubi človeka, se sklanja k njemu 
in mu daje zdravilo in moč. Vedeti pa 
moramo, da nam teh velikih dobrot 
ne vsiljuje, ampak želi, da jih iščemo 
in pridemo k njemu.

Kot vaš duhovnik, ki ga skrbi prav 
vsak človek v župniji, saj vsem želim, 

da bi imeli že na zemlji čim bolj sreč-
no življenje, zlasti pa, da nihče ne bi 
zgrešil večnega življenja, vse prisrčno 
vabim, da si uredite svoj čas tako, da 
boste lahko v miru opravili sveto spo-
ved, poslušali vsaj en govor in prejeli 
Jezusa v svetem obhajilu. On je edini, 
ki nam more pokazati pot v srečo, ki 
ne mine.

Za vsakega bo priložnost.

Šolarji boste opravili sveto spoved 
pri verouku. Sveta maša z govorom za 
vse šolarje od 1. do vključno sedmega 
razreda pa bo v soboto, 1. oktobra, ob 
9.00.

Birmanci in vsa mladina boste ime-
li govor in spovedovanje v soboto, 1. 
oktobra, ob 19.00. Gotovo boste pri-
pravili tudi sodelovanje pri maši, zla-
sti s petjem, še važnejše pa je, da se 
udeležite srečanja, prisluhnete besedi 
misijonarja in sklenete, kaj bi bilo za 
vas osebno dobro narediti.

Starejši ste vabljeni k sveti maši in 
govoru v petek, 30. septembra, ob 
16.00. Pol ure prej bo že spovedova-
nje.

Zakonci in starši boste imeli sveto 
mašo in govor v petek, 30. septembra, 
ob 19.00. Pred mašo in po njej bo spo-
vedovanje.

V Kompoljah ne bo svete maše v so-
boto, 1. 10., zvečer, ampak bo kot vsa-
ko leto ob tej priložnosti sveta maša za 
vse ob 10.30. Tudi tam bo priložnost 
za sveto spoved.

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE



V domu Sv. Terezije bo spoved v soboto, 
1. 10., ob 15.00.

ROŽNOVENSKA NEDELJA je od nekdaj 
za našo župnijo poseben praznik. Svete 
maše bodo po navadi. Pri vseh bodo misi-
jonski govori, pa tudi za sveto spoved bo 
še priložnost. 

Pri vseh mašah je ta dan tudi darovanje 
za stroške duhovne obnove.

Duhovno obnovo bo vodil p. dr. Andrej 
Pirš, ki nam bo v luči svetega leta usmi-
ljenja skušal pokazati lepoto in veličino 
Božjega usmiljenja.

PRVA SEJA  ŽPS  bo v ponedeljek, 19. 
septembra, ob 20.00 v župnišču. Prav 
lepo vsi člani vabljeni, da skupno naredi-
mo program našega dela v tem pastoral-
nem letu.

Starše birmancev lepo vabimo na sesta-
nek o pripravi na birmo, ki je letos v naši 
župniji združena z vizitacijo škofa, v ne-
deljo, 25. septembra, po večerni maši, ki 
bo ob 19.00. Z animatorji smo se že pogo-
varjali o birmanskih skupinah, vse drugo 
pa bomo dorekli na tem sestanku.

Katehistinje in vse, ki poučujete verouk, 
prosimo, da bi se v soboto, 24. septembra, 
po maši ob osmih zbrali na pogovor o ve-
rouku, ki smo ga z vso vnemo pričeli.  

MLADINA se dobiva v klubu vsako so-
boto zvečer. Vsi mladi, ki vas zanima, kaj 
počnejo vaši vrstniki, vabljeni.

KRSTNA NEDELJA bo na rožnovensko 
nedeljo, 2. oktobra. Priprava na krste je v 
četrtek, 22. sept., ob 20,00.  v župnišču.

Darovi za maše, ki jih nameni-
te največ za vaše rajne, pa tudi za 
različne druge namene, oddajajte 
v župnijski pisarni, župniku ali ka-
planu. Nihče drug ne sme pobirati 
po župniji teh darov. Duhovnikoma 
v domu oddaja namene svetih maš 
župnik. Red dajanja za svete maše 
je zelo strog in ga določajo škofje, 
kar tudi pregledujejo, če so maše v 
redu opravljene.

Hvalevredno je, da radi dajete 
za svete maše. Zadnjič je p. Šinko-
vec pripovedoval, kaj vse doživlja v 
Ljubljani, kjer ljudje ne dajejo več 
za maše in ne molijo za rajne. Tudi 
za prednike, ki so že davno umr-
li, je lepo dajati za maše. Če oni 
ne potrebujejo pomoči, gre ta za 
druge sorodnike in za žive iz tiste 
družine.  

Veselo presenečenje in ZAHVALA 
šolarjem Davidu Nosetu, Vidu Ma-
roltu, Klemenu Maroltu, Tjaši Str-
nad in Domnu Strnadu, ki so sami 
prišli in uredili župnijski vrt. Sam 
pri svojih letih in vsem delu, ki ga je 
zlasti v začetku šole in vsega pasto-
ralnega leta res ogromno, ne zmo-
rem. Sami so se ponudili, ali lahko 
pospravijo, pokosijo in uredijo vrt. 
Naredili so naravnost čudovito, za 
kar sem jih iz srca hvaležen, pa mi-
slim, da tudi vsi farani, ki čutite, da 
je župnišče vaše. Lepo jih povabim 
še kdaj.
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Pon. 19. 9.
Emilija

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Antonija Vrtačič, r. Erčulj
Angela Juvanc, obl.

Tor. 20. 9.
Korejski muč.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Franci Padar, obl.
Samčevi,  Kom. 95 A

Sre. 21. 9.
Matej, ap.

Vid. 7.00 Vsi Drobničevi, C.

Čet. 22. 9.
Mavricij

Vid.

I.G.

19.00

19.00

Stanislav Jakič, 30. dan
Karolina in Terezija Babič,  
B. v. 20, obl.
Anton Kastelic, 30. dan

Pet. 23. 9.
Pater Pij

Vid. 19.00 Vera Sever, 8. dan
Vinko Erčulj, obl., Vid.

Sob. 24. 9.
A. M.  

Slomšek

Vid.
Kom

8.00
19.30

Edvard Šteh in starši, C.
Rok in Stanislav Mustar

Ned. 25. 9.
26. med 

letom
Firmin

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Štefan Perhaj, obl.
Rudi Perhaj, obl. Predst.
Janez in starši Vidmar, Zg.

Pon. 26. 9.
Kozma,Damj.

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Ludvik in Marija Cimerman, M. v. 14
Starši Pečan in Lenarčič

Tor. 27. 9.
Vincencij P.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Alojz Sadar, obl., Zg.
Za Božjo pomoč

Sre. 28. 9. Vid. 7.00 Fani Baruca - Pirčeva

Čet. 29. 9.
Mihael, G. R.

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Marija in Anton Hrovat, obl., Pdč.
Marija Šerjak od Tončke. K.

Pet. 30. 9.
Rož. d. obn.

Vid.
Vid.

16.00
 19.00

Jože in Ivan Kralj, M. v., obl.
Jože in fani Strnad, C., obl.

Sob. 1. 10.
Terezija

Rož. d. obn.

Vid.
Kom.
Vid.

9.00
 10.30
 19.00

Metka in France Menart, obl., Z. v.
Frančiška in Janez Brodnik, obl., K.
Antonija Kovačič, Zg.

Ned. 2. 10.
ROŽNOVEN.

Angeli varuhi

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Vsi Francelj
Julij in hčerka Branka, Meglen, K.
Franc in Frančiška Novak, V., obl.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti ANTONA KA-
STELICA so darovali: dar 
za cerkev in po 5 maš 
žena Fani, sin Tone in 
hči Anica. Dar za cerkev 
in po 1 mašo so dali Ja-
nez Jamnik z družino, in 
družina Godec. Družina 
Jamnik je dala dar za cer-
kev. Za maše pa so dali: 
sestrična Lojzka za 3, po 
2 maši Ivan Kastelic, M. I. 
G., Jožica Žgajnar in Za-
virškovi iz Brezij, po 1 pa: 
Jože Jamnik z druž., Kre-
menškovi, Mhlaževi, M. 
v., druž. Šteh, M. Račna, 
Iva Klinc Vače, druž. Je-
reb, Šmarje, Franci Šteh, 
M. Račna, druž. Goršič, 
M. I. G., Culjkarjevi, Slav-
ka Cimerman, Majda 
Erčulj, Zvonka Sterle in 
druž. Goršič, Pon. vas.

✝

Ob smrti FANI BARU-
CA – PIRČEVE, so dali dar 
za cerkev in za 2 maši Pir-
čevi, dar za cerkev in za 1 
mašo so dali Kramžarje-
vi, po 1 mašo pa Indihar-
jevi iz Žimaric in Kraljevi 
iz Zagorice 34.


