BOGOSLUŽNI RED
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.
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Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj
Favstina Kowalska,
redovnica
Bruno,
redovni ustanovitelj
Rožnovenska Mati
Božja
Pelagija, mučenka
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Florencij, mučenec

11. 10.,
ponedeljek
12. 10.,
torek
13. 10.,
sreda
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Janez XXIII., papež
Maksimilijan Celjski,
mučenec
Koloman, mučenec
Kalist I., papež
Terezija Avilska,
cerkvena učiteljica
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Marjeta Alacoque,
redovnica
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-za župljane in dobrotnike
+Julijana Šifrar
+Janez Mravlja, obl.
kapelica na Lubniku: rožni venec
++starši in brat Finžgar ter mož Rajko
-v priprošnjo za Marijino varstvo
-za dušno in telesno zdravje
-v zahvalo
-Mariji v zahvalo
++starši Stanonik (Vincarje in Log)
-v čast Mariji Pomagaj za zdravje
+Marija Oman; +Silva Alič
+Boris in Ana Stojanovič, obl.
+Marija Krajnik
-za zdravje hčerk
+Nada Dobrajc, 30. dan
+Manca in Peter Šubic, obl.
-za župljane in dobrotnike
+Janez Strušnik, obl.
+Ivana Božnar, obl. (Sv. Andrej)
+Frančiška Bergant, obl. in Janez
Sv. Andrej in Bodovlje: rožni venec

1900 +Marina Šink, obl.
7 0 0 -po namenu
1900 +Andrej Rihtaršič, st., obl.
+starši Krmelj (Poljanska c.)
1900
+Maks Šubic
+Anton Krajnik, obl. (Log)
00
19
+Mira in Jože Možgan, obl.
+Vinko Poljanec
1900
-za blagoslov
7 0 0 -po namenu
1900 +Franc Krmelj
+Jožef in Zofija Sever
7 0 0 -za župljane in dobrotnike
8 0 0 +Milan Bergant; +Ida Starina, obl.
1000 ++nerojeni otroci
+Marija in Franc Štrekelj ter Jerica
1500 Sv. Barbara, Sv. Ožbolt in Brode: rožni venec
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GLASILO ŽUPNIJE ŠKOFJA LOKA
Za katere stvari nam zmanjkuje
časa in za katere ga imamo
dovolj, je odvisno od
naše lestvice vrednot.
(Marjan Turnšek)

- - - - - -

Kaj je notranja molitev?
Notranja molitev je ljubezen,
molčanje, poslušanje,
bivanje pred Bogom.
(KKC 2709–2719, 2724)

Za notranjo molitev
potrebujemo čas, odločnost
in predvsem čisto srce.
Tojeponižna,ubogaizročitev
ustvarjenega bitja, ki pusti,
da odpadejo vse maske in
veruje ljubezni ter s srcem
išče svojega Boga.
Notranja molitev se imenuje
tudi molitev srca in kontemplacija (sveto zrenje).
- - - - Prvi bistveni učni kraj upanja
je molitev.
Če mi nihče več ne prisluhne,
me Bog še vedno posluša.
(Benedikt XVI.)

Leto XLIV, št. 20

3. oktober 2021

OSVEŽIMO
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Pri sebi osvežimo molitev
rožnega venca.
Ne izgubimo globljega
pomena molitve, ampak
molimo poglobljeno.
Molitev veroizpovedi v
rožnem vencu nas vabi, da
izrazimo vero v Gospoda.
Tisti, ki veruje, bo delal
takšna dela, kot jih dela Gospod. Tako prinašamo
mir in Božji blagoslov v naša življenja.
Besede molitve Očenaš v rožnem vencu
nam govorijo, da je Gospod dober, in da
njegova dobrota traja na veke.
Molitev Očenaš in Zdrava Marija v rožnem
vencu nastopata skupaj. Naj bo Marija z
nami tudi takrat, ko bomo odšli s tega sveta.
Ko molimo rožni venec smo mi tisti angel,
ki pozdravlja Marijo.
Skrivnosti rožnega venca so strnjen evangelij.
Papež Frančišek nas vabi, da bodimo mi tisti
kristjani, ki drugim kažemo, kako molimo.
Zaradi molitve rožnega venca postajamo
boljši, v naših srcih ni prostora za slabo.
p. Marjan Čuden, vir: www.marija.si

27. NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA

3. 10. 2021

Oktobra radi molímo rožni venec skupaj PO DOMOVIH in ob nedeljah
NA PODRUŽNICAH. Skupni namen molitve je: 'ZA RAZUMEVANJE V DRUŽINAH
IN MED SOSEDI ter ZA BOŽJE IN MARIJINO VARSTVO V NAŠEM NARODU.'
V CERKVI skupaj vsak dan pol ure pred sveto mašo pred izpostavljenim
Najsvetejšim. Hvala vsem, ki ste že prišli k molitvi, za vaš zgled.
Otroci pridite k molitvi v cerkev pred prvo klop ob 18.25:
- ponedeljek: 2. in 3. r.,
- četrtek: 7. r.,
- torek: 4. in 5. r.,
- petek: 8. r,
- sreda: 6. r.,
- sobota: 9. r. in mladi.


 V soboto, 9. oktobra, bo po večerni sveti maši »ROMANJE

Z
LUČKAMI K MARIJI V CRNGROB«. To bo hkrati zahvalno
romanje letošnjih birmancev za prejeti zakrament. Znova se
bomo povezali z romarji - župljani s Suhe in Stare Loke. Udeleženci poskrbite za zaščitne ukrepe. S seboj imejte tudi svetilke.
Vrnitev iz Crngroba bo v lastni režiji. Lepo povabljeni!
Z VESELJEM DO ŽIVLJENJA SKRBIMO DRUG ZA DRUGEGA
S tem geslom 30. Tedna za življenje (3. - 10. oktober 2021)
znotraj Leta družine poudarjamo kulturo skrbi za drugega,
o kateri govori apostolska spodbuda Radost ljubezni:
»Skrbimo drug za drugega, podpirajmo drug drugega in spodbujajmo se med seboj«.
Kultura skrbi za drugega je značilna za družino, kjer starši
skrbijo za svoje otroke vse od časa nosečnosti, preko rojstva,
otroštva, šolske dobe, vse do odraslosti. Zakonci skrbijo drug
za drugega, pa tudi odrasli otroci za starše v njihovi bolezni,
starosti in pešanju življenjskih moči. Se pa kultura skrbi za
drugega odpira tudi navzven, razteza se v širšo družbo in jo blagodejno oblikuje.


Prihodnja nedelja bo 28. nedelja med letom. Popoldne ob 15. uri bo molitev
rožnega venca v cerkvi na Sv. Andreju in v Bodovljah.


ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED
je pol ure pred sveto mašo.

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je
ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča.
- 7. oktober: ZA DUHOVNE POKLICE,
SVETOPISEMSKA SKUPINA
- 14. oktober: ZA MLADE.
- sreda po maši v župnišču.

28. NEDELJA MED LETOM

10. 10. 2021

 Hvala vsem, odraslim, mladim in otrokom, ki

ste
se že odzvali vabilu k molitvi rožnega venca
po vaših domovih, pa tudi na podružnicah ob
nedeljah in v župnijski cerkvi med tednom pred
izpostavljenim Najsvetejšim. Naj vam Bog, po
Mariji, nakloni vseh potrebnih milosti.
Skupna molitev je tudi najlepša priprava na
praznik CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SVETEGA
REŠNJEGA TELESA, ki bo v naši župniji v petek,
22. oktobra. Vabljeni, da si že sedaj rezervirate čas za molitev in češčenje
pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu in za sveto mašo.
 Za

udeležbo pri bogoslužju v cerkvi je potrebno, da starejši od 15 let
izpolnjujejo pogoje PCT. Spremljajte tudi navodila odgovornih. Molimo in
darujmo trpljenje za bolne in trpeče, za rešitev duš ter strpnost med ljudmi.
 Prinesete

lahko že vaš dar za bero in tudi za molitvene namene
(oz. očenaše) za vaše rajne.
 Župnijska

Karitas se zahvaljuje za darovane šolske potrebščine in
PPROSI ZA OZIMNICO. Pridelke lahko pripeljete ob sredah od 16. do 17. ure
na Mestni trg 38 ali pa pokličite na 04/512 33 00 in pustite sporočilo.
Prihodnja nedelja, bo 29. nedelja med letom. Popoldne ob 15. uri
bo molitev rožnega venca v cerkvi na Sv. Barbari in v Brodeh. Vabljeni.


Še povabilo k Živemu rožnemu vencu. Če ste pripravljeni vsak dan
zmoliti desetko rožnega venca za edinost Cerkve, za nove duhovne poklice
in za svetost ter stanovitnost poklicanih, se pridružite.
Za to molitev se ljudje odločijo ob spoznanju, da manjka danes v svetu
več kakor sedem milijonov duhovnih poklicev in da mora biti vsak
duhovni poklic od nekoga izmoljen in tudi iztrpljen.
Predvsem pa je ta molitev rožnega venca odgovor na Jezusovo naročilo:
“Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.” (Mt 9,37.38; Lk 10,2).


Vabimo vas, da se tej globoki in tako potrebni molitvi pridružite tudi vi.
Inf.: p. Krizostom: 041 347 069 in www.marija.si/dozivite-brezje/zivi-rozni-venec

