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Beseda živega Boga  
ZA ROŽNOVENSKO NEDELJO

»Nikar ne bodite v skrbeh, ampak v vsem

razodevajte svoje želje Bogu

v molitvi in prošnji z zahvalo.

In Božji mir, ki vsak razum presega,

bo varoval vaša srca in

vaše misli v Kristusu Jezusu.«

(prim. Flp 4,6-7)

Jezus jim reče:
»Ali niste nikoli
brali v pismu:
'Kamen, ki so ga
zidarji zavrgli, 
je postal vogelni kamen; 
Gospod je to naredil
in je čudovito v naših očeh.'
Zatorej vam pravim,
da se vam bo
Božje kraljestvo vzelo
in dalo ljudstvu, ki bo dajalo
njegove sadove.«

(Mt 21, 42-43)



Zaradi česa si delaš skrbi? Zakaj te skrbi za tvoje 
zdravje, za tvojo družino, za tvojo prihodnost? 
Kakšne predstave o življenju se skrivajo za tvojo 
zaskrbljenostjo? Poskusi svoje skrbi in vse, kar te 
zaposluje, v molitvi izraziti Bogu. Prosi Boga, naj ti 
podari to, česar si želi tvoje srce. Vendar ne skušaj le 
prositi, ampak se tudi zahvaljuj!

A Grün, Veselje bo popolno

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

ROŽNOVENSKA 
DUHOVNA OBNOVA

Pred nami je vsakoletna du-
hovna obnova. To so naši pred-
niki postavili v rožnovenski te-
den, na jesen, začetek oktobra, 
mesec rožnega venca. V tej ro-
žnovenski duhovni obnovi naj bi 
vsak kristjan pogledal vase, po 
možnosti opravil sveto spoved 
in se duhovno okrepil ter z Bož-
jo pomočjo naredil načrt, kako si 
bo prizadeval, da bi živel po Božji 
volji, kar je naša največja sreča. 
V začetku novembra so prazni-
ki naših rajnih in tudi cel mesec 
november veliko mislimo in mo-
limo zanje; če smo opravili sve-
to spoved, lahko prejmemo tudi 
odpustke in jih zanje darujemo. 
Dovolj razlogov torej, da bi resno 
sprejeli te dneve milosti, ko bo za 
vsak stan po en govor in prilo-
žnost za sveto spoved.

Šolarji boste sveto spoved opra-
vili ta teden med veroukom.

Sveta maša z govorom za vas pa 
bo v soboto, 4. oktobra, ob 9.00. Te 
maše se udeležite prav vsi šolarji od 
1. do vključno sedmega razreda.

Birmanci in vsa mladina ima-
te sveto mašo in govor ter priložnost 
za sveto spoved v soboto zvečer ob 
19.00. 

Starejši ste vabljeni k sveti 
maši z govorom za vas v petek, 3. 
oktobra, ob 16.00. Od 15.30 dalje bo 
spovedovanje.

Zakonci in starši boste ime-
li sveto mašo in govor v petek ob 
19.00, pred mašo in po njej bo spo-
vedovanje.

V Kompoljah ne bo svete maše 
v soboto zvečer, ampak imamo vsa-
ko leto ob tej priložnosti mašo ob 
10.30. Tudi tam bo priložnost za 
sveto spoved.



NA ROŽNOVENSKO NEDELJO, 
ki je za našo župnijo poseben pra-
znik, bodo svete maše po navadi. 
Med vsemi bodo misijonski govori 
in tudi priložnost za sveto spoved.

Med mašami bo darovanje za 
stroške duhovne obnove.

Duhovno obnovo bo vodil laza-
rist g. Leopold Valant. Zahvalju-
jem se mu, da je duhovno obnovo 
sprejel. Skušal nam bo čim bolj 
približati skrivnost pravega kr-
ščanskega veselja.

V Zavodu sv. Terezije bo spo-
ved v soboto ob 15.00.

IZ SEJE  ŽPS

Najprej smo se pogovarjali o 
tem, kaj nam pomeni Evharistija 
in kakšen odnos imamo do nje.

Datum birme smo določili 1. 
maj. Ravnatelj šole nam je v svo-
jem prispevku za prejšnja Ozna-
nila tako jasno razložil razloge za 
ta datum, da je bil enoglasno spre-
jet.

S starši in birmanci, s kateri-
mi smo imeli sestanek v nedeljo, 
21. 9., smo se, po vnaprejšnjem 
dogovoru z animatorji, dogovorili, 
da bo 63 letošnjih birmancev raz-
deljenih v 7 birmanskih skupin in 
jih bo vodilo 18 animatorjev. V teh 
skupinah bodo spoznavali krščan-
ski nauk, obenem pa ga preverjali 
v vsakdanjem življenju.

To bodo delali tudi pri rednem 
verouku, ki ga imajo birmanci ob 
sredah. Vsak drugi teden bodo 
imeli namesto verouka interesne 
dejavnosti. Vsak birmanec je dobil 
seznam petih interesnih dejavno-
sti. Te so:
1. svetopisemska (duhovno pogla-

bljanje),
2. sodelavci v cerkvi (pritrkovalci, 

krasilci, čiščenje),
3. dramska (bralci in igralci),
4. animatorska,
5. pevska.

Iz srca smo hvaležni našim štu-
dentom in dijakom ter tudi nekate-
rim še starejšim, ki so bili pripra-
vljeni prevzeti te skupine in mlade 
kristjane uvajati v sodelovanje v 
župniji, kamor naj bi vsak vložil 
darove, ki mu jih je Bog dal.

Duhovne vaje za birmance 
bodo v Leničevem domu blizu Ko-
stanjevice. Za 8. razred bodo od 30. 
1. do 1. 2. 2015, za 9. razred pa od 
6. 2. do 8. 2. 2015. Rezervirajte si 
ta čas.

MLADINSKA SREČANJA bomo 
skušali letos organizirati na vsa-
kih 14 dni. Naprosili smo g. kapla-
na iz Ribnice, da bi prihajal enkrat 
mesečno, vmes pa bodo študentje 
skupaj z animatorji oratorija pri-
pravljali koristna srečanja za vse 
mlade. 

Prvo srečanje za vse mlade bo v 
rožnovenski duhovni obnovi, 4. 10., 
drugo pa v soboto, 11. 10. ob 19.30. 
Vsi mladi prisrčno vabljeni!



Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: Partner Graf d.o.o.

V nedeljo, 12. 10., bo pripravila sveto mašo 
ob pol enajstih mladinska skupina IZVIR.

Zadnji shod pri Sv. Antonu bo na rožno-
vensko sredo, 8. 10. Sveti maši bosta ob 9.00 in 
19.00. V nedeljo, 12. oktobra, pa bo tam sveta 
maša ob pol enajstih.

Krstna nedelja je 5. oktobra.

Pon. 29. 9.
Mihael, 

Gabriel, R

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Starši in vsi pok. C. 61
Angela Juvanc, obl.

Tor. 30. 9.
Hieronim

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Setinski bratje in sestre
Jože Tekavčič, Žvirče, obl.

Sre. 1. 10
Terezija D. J.

Vid. 7.00 Jože Hočevar, M. v.
Rafko Fabiani

Čet. 2. 10.
Angeli varuhi

Vid. 19.00 Po namenu S
Za uspeh duhovne obnove

Pet. 3. 10.
PRVI PETEK

Vid.
Vid.

16.00
19.00

Jože, Ivan in starši Kralj, M .v. 22
Marija in Anton Hrovat, Pdč., obl.

Sob. 4. 10.
Frančišek As.

Vid.
Kom.
Vid.

9.00
10.30
19.00

Po namenu Š.
Jože Novak, K. 68  A
Metka in Franc Menart, Z.v., obl.

Ned. 5. 10.
rožnovenska
Faustina K.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Druž. Lenarčič, P. 9
Julij Meglen, K., obl.
Markatovi in Grm, Zg.

Pon. 6. 10.
Bruno

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Anica Kralj in vsi Martinovi, Pdc.
Janez in Zalka Miklič

Tor. 7. 10.
Rož. M. B.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Alojz Strnad, C. 48, obl.
Jože Rigler, 30. dan

Sre. 8. 10.
Benedikta

S. A.
S. A.

9.00
19.00

Jožefa Godec, obl., C.
Vsi Žgajnar in Prijatelj

Čet. 9. 10.
Dionizij

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Franc Štrubelj, Z. v., obl.
Adolf Žnidaršič, obl.

Pet. 10. 10.
Danilo

Vid. 19.00 Pavle Šuštar, B. v., obl.
Alojzij Klinc

Sob. 11.10.
Filip

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Jože in Franč. Strnad, C., obl.
Rozi Pirc

Ned. 12. 10.
28. med letom
Maksimilijan C.

Vid.
Pon.
Vid.
S. A.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
19.00

Za farane
Tatjana Lenarčič
Franc Glač in ostali, Pdg.
Za domovino in naš narod
Starši Novak in Femec

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝ 

Ob smrti JOŽETA 
RIGLERJA so darovali: 
žena dar za cerkev in 
za 3 maše, dar za cer-
kev in po 2 maši so dali: 
hči Anica, brat Andrej 
z družino in Polančevi 
iz B. v., 2 maši in dar 
za Pedra Opeko je dal 
sin Janez. Dar za cer-
kev in 1 mašo je dala 
sestra Anica z dru-
žino. Za maše pa so 
dali: vnuka Sandi in 
Damjana (2), Rigler-
jevi iz Ponove vasi (1), 
Prijateljevi z Vrha (2), 
Arkovi z Gore (2), Me-
glenovi, K. 72 (1), Fin-
kovi, Kom. (1), Marija 
Strah, Kom. (1), druž. 
Tomšič, (1), Heglerje-
vi, Kom. (1), Matičevi, 
Kom. (1), Marko Strah 
(1) in molivci iz Kom-
polj (7). Marija Babič 
iz Ljubljane je dala 
dar za Pedra Opeko.


