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JE MOLITEV ROŽNEGA VENCA ŠE VEDNO 
AKTUALNA

Marija je v Lurdu, Fatimi in Medjugorju zelo poudarjala molitev rožnega venca. 
Sadove te molitve okušajo vsi, ki jo molijo. V reviji Prenova sem bral, kako se vsi 
znanstveniki ne morejo načuditi, kako so ostali ob eksploziji atomske bombe nad 
Hirošimo jezuiti in njihov samostan nepoškodovani, vse drugo pa je bilo uničeno. 
Predstojnik je povedal: »V tej hiši vsak dan molimo rožni venec in skušamo živeti 
fatimsko sporočilo.«



Danes je svet spet poln negotovosti. Koronavirus se širi, gospodarska kriza se veča, 
nerešljivi so problemi z migranti, med katerimi so mnogi begunci, ki bežijo pred 
nasiljem v lastni državi, kot so Slovenci po vojni bežali pred nasiljem komunistične 
oblasti. Drugi iščejo v postarani in vsega naveličani Evropi delo in zaslužek, žal pa 
so med njimi tudi teroristi, ki želijo Evropo narediti muslimansko in spremeniti 
način našega življenja in naše navade.
Kristjani molimo za razsvetljenje Svetega Duha. On, ki je obsenčil poslušno Marijo, 
bo dal tudi nam spoznanje, kako misliti in živeti v sedanjem času. Ko to pišem, v 
kapeli skupina za skupino moli, kar je neizmerna tolažba in upanje.
Bog rešuje po mali skupini in posamezniku. Imam pogum, da se tem pridružim? 
Že večkrat sem predlagal in prosil, da bi vsak dan v tednu vsaj nekdo iz posamezne 
vasi prihajal k sveti maši in prej k molitvi rožnega venca. Marsikdo moli to molitev 
med vožnjo v službo, drugi kar med delom. Mogoče bi pa le kot družina lahko ob 
večerih kratko ugasnili televizor in zmolili vsaj kako desetko. Vsak, ki moli, kliče 
Božjo pomoč in blagoslov nad vse. Ne zamahnimo z roko in ne prelagajmo molitve 
na tiste, ki »imajo čas«. Le goreča molitev, vztrajna vera in zaupanje ter prizadevanje 
za pravo krščansko življenje bo rešilo svet.

ČASI SE SPREMINJAJO

Starejši smo bili navajeni gledati predvsem prvi program nacionalne televizije. Ta je 
v glavnem krojila javno mnenje in ga marsikdaj, žal, tudi zastrupljala. Kakor je tam 
vrsta odličnih urednikov in  novinarjev, se mnogi ne morejo naučiti demokratičnega 
mišljenja, in ker so izšli iz starih socialističnih šol, to spretno podajajo naprej. Hvala 
Bogu, imamo tudi druge programe in druge televizije, ki veliko objektivneje in bolj 
nepristransko poročajo o raznih dogodkih. Na NOVI24TV je odlična oddaja Kdo 
vam laže, kjer razkrinkajo marsikaj, kar podaja nacionalna televizija kot resnico. 
Tudi druge novice so na tej TV podane kar se da objektivno.
Ko smo se vsi veselili zmage naših kolesarjev Pogačarja in Rogliča, smo lahko brali 
v tedniku DRUŽINA pogovor s starimi starši mladega Pogačarja, ki želijo vnuku 
samo, da se ne bi poškodoval in bi ostal zvest sebi, družini, narodu in Bogu. Zavedajo 
se, kako slava rada stopi človeku v glavo.
Zelo dobra verska revija je poleg OGNJIŠČA tudi BOŽJE OKOLJE. Za mlade 
pa revija NAJST in za otroke MAVRICA. Veliko je dobrega branja, le poslužiti se 
ga moramo.

Žegnanje v domu Sv. Terezije. Naš dom 
starejših je posvečen sv. Tereziji, ki goduje 

1. oktobra. Ker pa je to ravno v tednu naše 
duhovne obnove in je rožnovenska nedelja 
naš poseben praznik, ga bomo obhajali 
naslednjo nedeljo, 11. oktobra, če bo lepo 
vreme, v domu zunaj. Sveta maša bo ob 
pol enajstih, žal samo za stanovalce doma.



hodimo v cerkev, najlepše zahvaljujemo. 
Vseh pametnih predlogov in izvedb se 
moramo veseliti in se Bogu zahvaliti, da 
daje možnosti, da to izvedemo. 

Sobotne šolske maše

Verouk je učenje za življenje, še posebno 
življenje po veri in iz vere. Vsako leto se 
kateheti dogovorimo, da bomo imeli za 
vsak razred eno soboto zjutraj sveto mašo, 
ki jo bodo oni pripravili in pri njej čim 
lepše sodelovali. Začeli bomo ob sobotah 

v oktobru. Začeli bomo z najvišjim 
razredom, devetim. Devetošolci naj 
pripravijo in se vsi udeležijo svete maše 
v soboto, 10. oktobra. Naslednjo soboto, 
17. oktobra, bo sveto mašo pripravil osmi 
razred,  24. sedmi, 31. pa šesti razred. 
Seveda ste tudi drugi šolarji in starši ter 
ostali lepo vabljeni k tem mašam.

Rožnovenska sreda, 7. oktobra, je 
zadnji romarski shod pri Sv. Antonu. 
Maša bo samo zvečer ob 18.00, ker 
imamo ta dan duhovniki pastoralno 
konferenco, v nedeljo, 11., pa bo tam 
sveta maša ob pol enajstih.

Misijonska nedelja, dan, ko posebej 
mislimo in molimo za misijone, je 
18. oktobra. Pri vseh mašah bo ta dan 
darovanje za misijone. Misijonska 
pisarna pripravlja za vsakega misijonski 
žepni koledarček.

Toplotna izolacija stropa 
župnijske cerkve

Nekateri ste omenjali, da talno gretje, 
ki ga daje toplotna črpalka v cerkvi, ne 
segreje dovolj velike prostornine same 
cerkve. Brane Brodnik, strokovnjak za te 
stvari, je predlagal, da bi zelo koristilo, če 
bi se cerkev bolje izolirala. Stene so že tako 
debele, strop pa je samo navaden velb. 
Naročili smo zato toplotno izolacijo, 
ki so jo velikodušno položili naši možje 
in fantje, za kar se jim v imenu vseh, ki 
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Pon. 5. 10. 
Favstina 

Kovalska, Flora 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

Marija in Ludvik Cimerman, obl. 
Martin Mirt, obl. 
Kristina in Karel Lenarčič 

Tor. 6. 10. 
Bruno 

Dom 
Vid. 
Kom. 

10.00 
19.00 
19.00 

ga. Pavla 
Tone Novak, obl., Pdg. 
Milka in Stanislav Mustar, obl. 

Sre. 7. 10. 
Rožnov. M. B. 

S. A. 
 

18.00 Neža in Franc Zrnec 

Čet. 8. 11. 
Benedikta 

Vid. 
I. G. 

19.00 
19.00 

Anton in Marija Nose, obl., Predst. 19 B 
Andrej Zavodnik, 30. dan 

Pet. 9. 11. 
Dionizij 

Vid. 
 

19.00 
 

Vsi Povzinovi, C. 
Stanislav Vodičar 

Sob. 10. 10 
Danilo 

Vid. 
Kom 

8.00 
19.30 

Alojz Sadar, obl., Zg. 
Ana Lohkar, obl. 
Škantelovi in Jože Jančar 

 

Ned. 11.10. 
28. med letom 

Janez XXIII. 

Vid. 
Pon. 
 
S. A. 
Dom 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 
 10.30 
 10.30 
 19.00 

za farane 
Janez Tomšič 
bratje in sestre Tabakovi 
Katja Gorjan od sošolcev 
živi in pokojni iz doma 
vsi Glačevi, Pdg. 

Pon. 12.10. 
Maksimiljan 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Jože Prijatelj, obl., Vid. 
straši in iz druž. Arko 
vsi Shawicevi 

Tor. 13. 10. 
Gerald 

Dom 
Vid. 
 
Kom. 
 

10.00 
19.00 

 
19.00 

Irena in domači 
Marija Babič, 30.dan 
Rajko Gruden, ml. 
Alojz Prijatelj, obl., K. 120 
vsi Kriviški 

Sre. 14. 10. Vid. 7.00 vsi Drobničevi, C. 
Čet. 15. 10. 
Terezija Vel. 

Vid. 
Hoč. 

19.00 
19.00 

Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v. 
Boris Šinkovec, obl. 

Pet. 16. 10. 
Hedvika 

Vid. 19.00 
 

Alojz Erčulj, obl., Zg. 
Stane Boštjančič (Miklov) 

Sob. 17.10. 
Ignacij Ant. 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
 

 19.30 

Anton Novak, B. v., obl. 
Marija Prijatelj, Vid. 
Rozi in Franc Pirc, obl. 

 

Ned. 18.10. 
29. navadna, 
misijonska 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

 
10.30 
19.00 

za farane 
Tatjana Lenarčič 
Ciril Bambič in starši Zgonc 
starši in Jože Perko, obl., Z. v. 
Marija in Franc Nučič, Pdc. 

OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI: 

Ob smrti Franca Pirca 
je dala dar za cerkev 
Kmetijska zadruga.
Našli smo tudi listek 
in dar za 2 maši, eno 
od Antončevih in 1 od 
Francljevih iz Zgornje 
Slivnice, domnevamo 
da za Mira Bambiča. 
D a r o v a l c e m  s e 
opravičujemo!


