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ROŽNOVENSKA DUHOVNA  
OBNOVA – ČAS MILOSTI

Z veliko hvaležnostjo mislim na naše prednike, ki so vpeljali vsako leto v jeseni 
pred rožnovensko nedeljo duhovno obnovo. Čas posebnih milosti je to. Bog 
nas sicer vedo kliče in vabi, vsi pa smo pogosto zelo zavzeti in preslišimo njegov 
glas. V tem času pa se vsak, ki čuti vrednost in veličino svoje vere, nekoliko 
ustavi, se zamisli in pride vsaj k tistemu govoru, ki je namenjen njemu. Na 
voljo bodo tudi spovedniki, in kdor želi najti srčni mir, naj izkoristi priložnost 

in opravi sveto spoved. V 
govorih in sveti spovedi 
Bog spregovori na srce. 
Ko pa Bog spregovori in 
ga srce sprejme, nastane 
v srcu mir in veselje in 
tega vsem v župniji iz srca 
želim.
Goreče vas vabim, da bi ta 
vikend posvetili Bogu in 
duhovni obnovi. Med nas 
bo prišel predstojnik je-
zuitov, p. Miran Žvanut.



pridige, bo pa tudi še ves čas priložnost 
za sveto spoved.

DELAVNICE MOLITVE IN 
ŽIVLJENJA

Odzvalo se je na povabilo zelo lepo 
število. Potrudili se bomo, da bomo 
vztrajali, saj gre pravzaprav tu za po-
seben tečaj ali neke vrste duhove vaje. 
To so resnično delavnice, kjer se bomo 
učili pogovarjati se z Bogom in potem 
to vnašati v življenje. Teh srečanj bo 
16 in jih bomo do novega leta sklenili. 
Srečanja bodo vsako sredo. Ker je 
sreda duhovniški dan, ko imamo 
navadno konference, razne tečaje ali 
pa prost dan, imamo ob sredah sveto 
mašo zjutraj. V času delavnic pa bodo 
izjemoma svete maše zvečer, da se 
boste, kdor bi želel, lahko udeležil tudi 
svete maše in nato srečanja.
Če bi se še kdo želel pridružiti, pa se 
ni mogel udeležiti uvodnega srečanja, 
to lahko stori.

30-LETNICA ŽUP. 
KARITAS

Že sedaj z veseljem oznanimo vsej 
župniji, da letos praznuje naša žup. 
KARITAS 30-letnico delovanja. Na 
seji ŽPS so vsi bili edini, kako veliko 
in pomembno delo vrši in kako ravno 
KARITAS kaže, kaj in kako naj bi vsi 
kristjani živeli in delali. Praznovanje 
bo v nedeljo, 23. oktobra, pri pol 
enajsti maši, po njej pa bo župnij-
ski dan, ko bomo pred cerkvijo vsi 
skromno postreženi in se zadržali v 
bratskem pogovoru. Tega si vsi želimo 
in pogrešamo, saj nam se vedno samo 

Spored duhovne obnove

STAREJŠI ste lepo vabljeni v petek, 
30. septembra, ob 15.00. Že pred 
sveto mašo, med njo in po njej bo 
priložnost za sveto spoved. Med sveto 
mašo, ki jo bo daroval pater, bo imel 
tudi govor za starejše.

ZAKONCE IN STARŠE Bog priča-
kuje v petek ob 19.00. Kot za starejše 
bo ves čas priložnost za sveto spoved, 
ob 17.00 pa bo pater imel nagovor 
prav za vas. Po govoru bo šel v spo-
vednico, kjer bo na voljo za pogovor 
in spoved.

ŠOLARJI bodo imeli svojo sveto 
mašo in govor v soboto ob osmih. 
Sveto spoved bodo opravili že pri ve-
rouku, vsi pa se udeležite te svete maše 
in dobro prisluhnite, kaj ima vam Bog 
za povedati.

V Kompoljah bo sveta maša in govor 
za vse v soboto ob desetih.

FANTJE IN DEKLETA, ki se jim 
pridružijo tudi birmanci, ste vabljeni 
v soboto ob 19.00. Tudi vam bo pater 
spregovoril na začetku, potem pa bos-
te imeli priložnost za duhovni pogovor 
in sveto spoved.

ROŽNOVENSKA NEDELJA je za 
našo župnijo poseben praznik. Do-
poldanske svete maše so slovesnejše, 
pri vseh treh bo pater imel misijonske 



mudi. Že sedaj vas vabimo, da si ta 
dan rezervirate za to prisrčno srečanje. 

Krstna nedelja in 
priprava na krste

Nedelja, 2. oktobra, je v naši župniji 
krstna nedelja. Priprava na krste in 
dogovor, kdaj bodo krsti, bo v četrtek, 
29. septembra, ob 20.00. 

DRUŽINSKE MAŠE

V času epidemije smo prenehali z 
družinskimi mašami. Je pa vsak razred 
pripravil eno soboto šolsko mašo. 
Z učitelji verouka bomo skušali to 
združiti. Družinske maše bodo vsako 
drugo ali tretjo nedeljo v mesecu ob 
pol enajstih. Tudi v Ponikvah in Kom-
poljah se bomo trudili, da bi enkrat 
mesečno imeli družinsko mašo. S 
pevskimi zbori in vso župnijo se bomo 
skušali naučiti nekaj pesmi, ki bi jih 
takrat vsi skupaj prepevali. Če bo kak 
razred pripravil kako glasbeno skupi-
no in bi naše petje spremljala, bi bilo 
še posebno lepo. Če tega ne bo, bomo 
naše organiste in pevovodje prosili za 
sodelovanje in vodenje petja.
Prva taka družinska maša bo v nedeljo, 

16. oktobra. Pri njej bodo sodelovali 
posebej tretji in deveti razred. Tretji bo 
pripravil zahvale, deveti pa prošnje. Vsi 
pa bomo glasno molili in peli in doži-
veli lepoto in srečo, ki jo doživlja Božje 
ljudstvo, ko se zbere ob svojem Bogu.

Prva freska pod arkadami je v nas-
tajanju. Predstavlja Jezusa na gori, 
ko govori o Božjem kraljestvu. Med 
učenci bodo razpoznavni tudi neka-
teri naši svetniški kandidati. Vsi pa se 
veselimo velike in lepe pridobitve naše 
župnijske cerkve.

Birmanci in 9 prvih petkov.
V letu birme mnogi birmanci opravijo 
9 prvih petkov in si tako zagotovijo 
srečno zadnjo uro, saj je Jezus obljubil, 
da bo vsak, ki bo opravil 9 prvih pet-
kov, deležen te velike milosti. Če boste 
oktobra pričeli, boste ravno do birme, 
ki bo junija, to naredili. Lepo vabljeni, 
sebi boste naredili neizmerno uslugo.

Sobotne maše v Kompoljah bodo 
odslej ob pol sedmih, ne več ob pol 
osmih.
 
OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI: 
Ob smrti Janeza Šporarja so zbrali 
molivci iz Podgorice za 5 maš. Objava 
je pomotoma izpadla.
Prav tako sem našel v enem žepu tudi 
dar za 1 mašo, ki so ga dali Drobeževi 
za Frančiško Prijatelj. To je lastnost 
starega župnika, ki marsikaj že pozabi. 
Je pa lepo, da ga opomnite in z njim 
potrpite.
Ob smrti Janeza Grma so dali po 1 
mašo tudi Štefucovi in Samčevi.
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Pon. 26. 9. 
Kozma, Damja 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

Jože in Fani Strnad, C. 32 
Anton Pavlin 

Tor. 27. 9. 
Vincencij P. 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Duhov. Jože Kastelic 
Veronika Mustar, 30. dan 
Janez Grm, 30. dan 

Sre. 28. 9. Vid. 19.00 Monika Lenarčič 
Čet. 29. 9. 

Mihael, 
Gabrijel,Rafael 

Vid. 
I. G. 

19.00 
19.00 

Rudi in starši Vidmar, obl.  
Starši Frkulj in Jamnik 

Pet. 30. 9. 
Hieronim 

Vid. 
Vid. 

15.00 
19.00 

Grudnovi, Pdg. 
Starši Zrnec, Šlajmer in Novak 

Sob. 1. 10. 
Terezija D. J. 

Vid. 
Kom. 
Vid. 

8.00 
10.00 
19.00 

Vsi Anžetovi, C. 
Rozi Pirc, obl. 
Marjeta in Franc Menart, obl., Z. v. 

 

Ned. 2. 10. 
Rožnovenska 
Angeli varuhi 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 19.00 

Za farane in neverne 
Vsi Francetovi, P. 9 
Danica Prijatelj Kuralt, obl. 
Anton in Metka Grm, obl., M. v. 

Pon. 3. 10. 
Frančišek B. 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Duhovnik Peter Bogataj 
Tine Mirt, obl. 

Tor. 4. 10. 
Frančišek As. 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Frančiška Grm, obl., Zg. 14 
Starši, brat in sestra Grandovec 
Vsi Meglenovi iz Žvirč 

Sre. 5. 10. 
Faustina K. 

S. A. 
Vid. 

9.00 
19.00 

Po namenu v zahvalo 
Za starše in sestre Škulj 

Čet. 6. 10. 
Bruno 

Vid. 
 

19.00 
 

V zahvalo 
Tone Novak, obl., Pdg. 

Pet. 7. 10 
Rož. M. B. 

PRVI PETEK 

Vid. 
Hoč. 

19.00 
 19.00 

Alojz Strnad, C. 48, obl. 
Vsi Rudlnovi 
 

Sob. 8. 10. 
Benedikta 

Vid. 
Kom. 

8.00 
 18.30 

Marija in Franc Šuštar, obl., Zg. 
Olga Novak 

 

Ned. 9. 10. 
28. med letom 

Dionizij 

Vid. 
Pon. 
S. A. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
19.00 

Za farane in neverne 
Janez, Mimi in Majda Kastelic 
Starši Zrnec in Lohkar 
Frančiška Kralj, obl., M. v. 


