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ROŽNOVENSKA DUHOVNA OBNOVA
Ko sem vas lani vabil k udeležbi na rožnovensko duhovno 
obnovo, sem vam povedal o svojem sošolcu, ki je po svoji 
grdi navadi, da je vse odlašal na zadnji čas, zamudil celo 
materin pogreb. Mišljenje, da je še čas, je zelo nevarno. 
Letos nas preseneča in skrbi epidemija koronavirusa. 
Marsikdo kar skomigne z rameni: kar bo pa bo. Ko pa 
se okužimo, smo v velikih težavah, še posebno, ko nihče 
prav ne ve, kako se bo ta virus obnašal v prihodnje. 
Upoštevajmo zdravstvene in ostale napotke, skušajmo 
pa živeti optimistično in polni zaupanja, da nismo sami, 
ampak smo v Božjih rokah. Vsak dan se zahvaljujem Bogu, 
da do okužbe, vsaj dokazano ni, ni prišlo še nikjer v cerkvi.
Verni pa čutimo, kako je potrebno, da versko živimo in se 
udejstvujemo. Hvala Bogu, imamo dovolj veliko cerkev, 
ki jo tudi stalno zračimo, je pred njo razkužilo, skrbimo 
pa tudi vsaj do neke mere za medsebojno razdaljo.

Duhovna obnova je pomlad za dušo. Vsi želimo biti 
ne le telesno, temveč tudi duhovno in duševno zdravi, 
saj je znan pregovor: ZDRAV DUH V ZDRAVEM 
TELESU.



Da bi nam pomagal pri duhovni osvežitvi, bo prišel k nam za tri dni jezuit p. Tomaž 
Mikuž, ki bo na voljo za spoved in pogovore pa tudi z govori nas bo spodbujal k lepemu 
življenju.
Za starejše in mlajše, za mladino in zakonce bo po en govor, sveta maša in priložnost 
za sveto spoved.

SPOVED za šolarje bo pri verouku v tednu od 20. do 27. septembra. Sveta maša in 
govor za šolarje od 1. do 8. razreda pa bo v soboto, 3. oktobra ob 8.00.
V Kompoljah bo sveta maša za vse šolarje in starejše ter tudi spovedovanje v soboto 
ob 10.00.

MLADINA IN BIRMANCI bodo imeli sveto mašo in po njej govor v soboto ob 19.00. 
Pol ure prej in med mašo bo priložnost za sveto spoved. Petje bo pripravila mladina.

SVETA PISMA, ki jih ob vsaki birmi podarijo birmancem starši kot najdragocenejši 
dar, bodo prejeli pri tej sveti maši. Lepo je, če jim starši napišete posvetilo, da se bodo 
vedno spominjali birme in iz nje črpali moč, še posebno, ko bo v življenju težko.

STAREJŠI ste vabljeni k spovedi, sveti maši in govoru v petek ob 15.00.
ZAKONCI boste imeli spovedovanje, govor in sveto mašo v petek ob 19.00. Na voljo 
bo več spovednikov.

ROŽNOVENSKA NEDELJA 
je poseben praznik naše župnije. 
Dopoldne bo še priložnost za 
sveto spoved, vsi se potrudimo, da 
bomo v očiščena srca prejeli Jezusa 
v obhajilu. Nekateri mislijo, da 
lahko brez spovedi prejemajo sveto 
obhajilo. Ne pozabimo Jezusovih 
besed, da kdor nevredno je njegovo 
telo, si je lastno obsodbo.
Ne  zamudimo t eh  i z redn ih 
priložnosti, vzemimo si čas za sebe in 
Boga, le tako bomo našli mir svojim 
dušam.  



v župnijo krsta. Vljudno vse prosimo, 
premislite, ali je res potrebno krščevati 
kjer koli, razen če se imate namen preseliti 
v dotično župnijo. Krst je osnovni 
zakrament, in kjer je bil krst, se zbirajo vsi 
dokumenti, zato razen v nujnih primerih 
krščujte v župniji, kjer nameravate živeti.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti Mira Bambiča so dali za 1 mašo 
tudi Janezovi.

Ob smrti FRANCA PIRCA so darovali:  
za gregorjanske maše, hčerki Bojana in 
Marija sta dali še dar za cerkev in za 4 maše. 
Dar za cerkev in za 3 maše so dali Pirčevi iz 
Kranja. Dar za cerkev in po 2 maši so dali 
sestra Tončka iz Ljubljane, enako sestra 
Marija in prav tako nečakinja Meta. Dar 
za cerkev in po 1 mašo pa so dali: Zoretovi 
iz Ambrusa, nečakinja Mateja in nečakinja 
Marija. Molivci iz Kompolj pa so dali za 5 
maš in dar za cerkev.
Ob smrti ANDREJA ZAVODNIKA sta 
dala dar za cerkev in po 1 mašo: Frenk z 
družino in Marija z družino. Za 3 maše 
so dali svaka Alojz in Anton ter svakinja 
Anica. Po 1 mašo pa so dali še Oražmovi 
in Strnadovi iz Z. v.

Ob smrti ANTONA MEGLENA je dala 
sestra Ana Prijatelj za 2 maši, prav tako pa 
tudi Alenka Butala. Matičevi pa so dali dar 
za cerkev in za 1 mašo.

Ob smrti LUDVIKA CIMERMANA, ki 
je umrl na Švedskem, je dala dar za cerkev 
in za 2 maši Fani Cimerman, sestra Marija 
Kužnik je dala za 2 maši, po 1 mašo pa 
nečakinja Cirila in Tone.

SVETA MAŠA 
NOVOMAŠNIKA ANŽETA 
CUNKA

Naš lanski diakon Anže Cunk bo prišel 
zadnjo nedeljo v septembru, 27., in imel 
kot novomašnik sveto mašo med nami 
ob pol enajstih. Po maši nam bo razdelil 
tudi svoje novomašne podobice in podelil 
novomašni blagoslov. Hvaležni smo mu, 
da je kljub težavnim razmeram z veseljem 
prihajal med nas, zato je prav, da se mu 
zahvalimo in ga priporočimo v Božje 
varstvo.

SVETI KRST V OKTOBRU

Prva nedelja v oktobru je krstna nedelja. 
Kar nekaj staršev je že prijavilo otroke za 
krst. Priprava na krst bo v četrtek, 24. 
septembra, ob 20.00, ko se boste tudi 
dogovorili za čas krsta. Nekateri želite 
krstiti otroka v drugih župnijah. Krst 
spada v župnijo, kjer boste živeli. Zelo 
neprijetno je, ko morate sami in duhovniki 
za vpis k verouku, prvo obhajilo, birmo, 
poroko prinašati potrdilo iz župnije krsta, 
duhovniki pa vse to ponovno sporočati 
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Pon. 21. 9. 
Matej 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

Jože Mustar od sodelavcev KARITAS 
Miro Bambič, 30. dan 

Tor. 22. 9. 
Mavricij 

Dom 
Vid. 
 
Kom. 

10.00 
19.00 

 
19.00 

Julija Novak, Vid. Anton Virant, Škocjan 
Ciril in starši Cimerman, M. v. 14 
Marija Babič, 8. dan 
Anton Meglen, 8. dan 

Sre. 23. 9. Vid. 7.00 Vinko Novak in hči Marija 
Čet. 24. 9. 
A.M.Slomšek 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

19.00 

Ana Bukovec, obl., B. v. 
Stane Mirtič, obl., Kom. 
Andrej Zavodnik, 8. dan 

Pet. 25. 9. 
Sergej 

Vid. 
 

19.00 
 

Anton in Marija Blatnik, Z. v., obl. 
Marija in Anton Hrovat, Pdč., obl. 

Sob. 26. 9. 
Kozma, Damj. 

Vid. 
 

8.00 
 

Marjeta in Jože Arh, obl. 
Mici in Frenk Gale, obl. 

 

Ned. 27. 9. 
26. med letom 

Slomškova 
Vincencij P. 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
 
Vid. 

7.30 
   9.00 
  
10.30 
  
19.00 

za farane 
Ana Ahčin od Fani Oblak 
Jelenko Velenčič od Janezovih 
Milan Pečjak, obl. 
Marija Križman, I. G., obl. 
vsi Perko in Lazar 

Pon. 28. 9. 
Venčeslav 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

vsi Grudnovi, Pdg. 
Marija, Mojca in Jože Volf, obl. 
Ana in Adolf De Cecco 

Tor. 29. 9. 
Mihael, 
Gabrijel, 
Rafael 

Dom 
Vid. 
 
Kom. 

10.00 
19.00 

 
19.00 

Po namenu 
Marko Adamlje 
Anton in sin Anton Peterlin, V. 44 
Franc Pirc, obl. 

Sre. 30. 9. 
Hieronim 

Vid. 7.00 
 

Janez Novak, M. v. 
Anton Erčulj 

Čet. 1. 10. 
Terezija D. J. 

Vid. 
 
Hoč. 

19.00 
 

19.00 

Anton Sebanc, obl. 
Stanislav Boštjančič 
Ančka in Ivan Koželj, p. Stanislav ZDA 

Pet. 2. 10. 
DUH. OBNOV. 
Angeli varuhi 

Vid. 
Vid. 

15.00 
 19.00  

Jože in fani Strnad, C., Erjavčevi 
Rudi Prhaj in st. Vidmar, obl., Zg. 
Za srečo v zakonu, C. 33 

Sob. 3. 10. 
DUH. OBNOV. 

Franč. B. 

Vid. 
Kom. 

8.00 
 10.00 
 19.00 

Starši in Marija Novak, obl., V. 38 
Franč. Janez Perko, Franč. Mustar,N. G. 
Metka in Franc Menart, Z. v., obl. 
Ludvik Cimerman, Kom. 

 

Ned. 4. 10. 
ROŽNOVEN. 

Frančišek As. 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
 
Vid. 

   7.30 
9.00 

 
10.30 

 
19.00 

za farane 
Julij Brodnik, obl. 
Ana Miklič 
Julij Meglen, obl., Kom. 
vsi Hribski, Zg. 
Frančiška Grm, Zg. 14, obl. 

O b  s m r t i  M A R I J E 
BABIČ so dali: hčerka 
Jelka dar za cerkev in za 1 
mašo, Ančka Rigler dar za 
cerkev, dar za cerkev in za 
2 maši Šuštaršičevi iz Pdč., 
po 1 mašo pa Mežnarjevi, 
Vid., in druž. Cingerle. 
 
Zelo lepo je, da mnogi 
pr i speva te  ob  smr t i 
svojcev darove za maše 
i n  z a  c e r k e v.  Ta k o 
pomagamo  mnog im 
duhovnikom, ki nimajo 
maš, pa tudi izdatki za 
cerkev in druga pastoralna 
opravila so vedno večji. 
Bog vsem povrni. Skušajte 
pa to prinesti čim prej, 
da istega umrlega ne 
navajamo večkrat. 

PROŠNJA
Verjetno ima kdo izmed 
vas sliko pok. župnika 
R a f k a ,  m o r d a  c e l o 
Mrkuna. Radi bi dali 
narediti portrete in nam 
bi te slike prišle zelo 
prav. Slike vam bomo po 
izdelavi portretov vrnili. 


