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VERA JE ZAČETEK ZVELIČANJA
V hudem preganjanju katoliške vere na
Japonskem so leta 1637 umorili zadnjega
duhovnika. Dvesto let je bila Japonska
popolnoma zaprta za oznanjevanje evangelija. Ko pa so po dveh stoletjih prišli
katoliški misijonarji v deželo, so našli nekaj
vasi popolnoma katoliških. Vaščani so bili
nepismeni in vendar poučeni o glavnih
resnicah katoliške vere. Od kod to? To veliko uganko je rešil neki misijonar. Odkril
je namreč zapis, da ko je gorel na grmadi
zadnji duhovnik, je vrgel svojim prestrašenim vernikom rožni venec in jim zaklical:
»Otroci moji, molite rožni venec, ta vam
bo ohranil vero!«. Oni so poslušali svojega
duhovnika in so vsak večer po družinah
molili rožni venec. Starši so pomrli, njihovi
otroci pa so z molitvijo nadaljevali in tako
naprej naslednji rod. Ta molitev jim je ohranila vero, saj je vera »začetek zveličanja«

tudi misijonska nedelja, ki pa jo bomo
prestavili na naslednjo nedeljo.
Obletnico KARITAS bomo praznovali
pri maši, ki bo ob 10.30. Po njej ste vsi
vabljeni, da se ustavite pred cerkvijo,
Pogled na rožnovensko
kjer bodo skromne agape, saj smo
duhovno obnovo
Vsakoletna duhovna obnova prinese tis- kristjani radi skupaj, se radi družimo, se
tim, ki jo resno vzamejo, tudi v sedanjem skupno veselimo in tudi skupaj jokamo,
času nov zagon in veselje do življenja. ko smo žalostni.
Škoda, da mnogi to prezrete in tako zamudite priložnost, ki jo Bog vedno znova MOLITVENE SKUPINE
Kovid je zelo posegel v naš način živdaje, seveda pa nikogar ne sili.
Škoda, da niste že pri prvem govoru ljenja. Srečanj, ki smo jih imeli, smo se
patra opozorili, da se ga ni dobro razu- izogibali in tako pozabili, da smo ljudje
melo, saj bi lahko vzel v roke prenosni socialna bitja, ki potrebujemo drug
drugega, zlasti pa potrebujemo Boga. V
mikrofon.
Kar nekaj vas je opravilo sveto spoved. vseh vaseh so nekoč obstajale molitvene
Čudil pa sem se mladini, ki se je skupaj skupine, ponekod večje, drugje manjše,
z birmanci kar številčno udeležila sreča- a kdor je prihajal, je čutil, kako lepo je,
nja, a so le redki opravili sveto spoved. da se sosedje in vaščani srečujemo, se
Sicer današnji svet taji greh, vsi samo kaj pogovorimo in tudi skupaj molimo
spodbujajo, kako moramo biti idealni, ter kličemo na vso vas Božji blagoslov.
vsi odlični v šoli, tudi za študij manj spo- Lepo spet vabimo vse, ki čutite potrebo
sobni doseči visoko izobrazbo, kakor da po molitvi in druženju, da bi obnovili
so poklici, kjer je potreben tudi fizičen molitveno skupino v vaši vasi. Sporočite
napor, manj lepi in koristni. Mnogi tega mi, kje se zbirate, z veseljem vas bom
ne dosegajo, potem pa cela vrsta mladih obiskal in z vami molil, saj se dobro
ljudi životari, se predaja vsemogočim zavedam, da je molitev za kristjana kot
zasvojenostim, ker ne živijo v realnem za ptico peruti ali za vojaka orožje.
življenju, ki je vedno lepo, četudi zahLetno srečanje
teva marsikak napor.
Posebno sem razočaran nad šolarji, ki duhovnikov
skoraj v celoti bojkotirajo versko živ- Duhovniki, ki so bili posvečeni isto leto,
ljenje. Važne so vsemogoče dejavnosti, se navadno enkrat v letu srečajo pri enem
krožki in športi, Bog pa je na zadnjem izmed njih, da se pogovorijo in obudijo
mestu. Ko pa se vsak znajde prej ali slej spomine na leta skupnega študija pa tudi
v stiski, je Bog edini, ki more pomagati. o delu, ki ga vsak opravlja. Letos bo tako
Ampak če ga ne poznamo, se tudi v stiski srečanje sošolcev v naši župniji.
Posvečeni smo bili leta 1970. Takrat je
ne moremo spomniti nanj.
bilo novomašnikov v Sloveniji 54, kar je
30-letnica župnijske KARITAS bo, najverjetneje največje število. Bog jih je že
kot smo že pisali, 23. oktobra. Ta dan je veliko poklical k sebi, nekateri so bolehni,

zbrani. Srce, telo ponavlja, misli pa
še vedno pa se nas zbere navadno več kot
krožijo in to ni nič narobe. Zbranost
dvajset. V sredo, 12. oktobra, se bomo
in umirjenost prideta sčasoma.
torej srečali sošolci in imeli skupno sveto
mašo ob 11.00 v farni cerkvi na Vidmu. • Začnimo s ponavljanjem besed, tudi
če je nemir v nas ali okoli nas, tudi
Veseli bomo, če se nam boste mogli
če v na primer mladi družini otroci
pridružiti pri tej zahvalni daritvi in skupno
ne sledijo takoj. Rožni venec ustvarja
prositi Gospoda žetve, naj tudi v sedanjih
skrivnostno notranjo ponižno moč in
časih pošlje delavcev v svoj vinograd.
navzočnost, ki se sčasoma dotakne
vsakega srca.
ŽPS bo imel redno sejo v ponedeljek,
17. oktobra, ob 20.00. Vse člane prav • Ostanimo preprosti. Ni pomembno,
kako na zunaj delujemo, s kakšnim
lepo vabimo, da se seje udeležite. Dnevglasom molimo. Pomembno je, da
ni red pa boste dobili po e-pošti.
med molitvijo nismo pozorni nase,
DRUŽINSKA MAŠA bo, kot smo vas
temveč odprti do drugega. To pomeže zadnjič obvestili, 16. oktobra ob pol
ni moliti s srcem.
enajstih, v Ponikvah pa v nedeljo, 30.
oktobra. Vse navzoče lepo vabimo, da bi • Tudi če ne povemo posebnega namena, molitev deluje. Bog jo vedno
glasno peli in molili. Tokrat bomo pro»uporabi« za svoje namene. Je pa
sili pevce, da bi vodili petje, ki bo tako,
dobro, zlasti pri molitvi z otroki, da
da je vsem znano. Tretji in deveti razred
prej dodamo kakšne namene, za koga
bosta pripravila prošnje in zahvale.
molimo.
Čiščenje cerkve bo v soboto, 15. oktobra. Lepo vabimo za to delo Malo Ilovo • Ne zavlačujmo. Pomembno je, da
preprosto in hitro začnemo, brez razGoro. Dobrodošli tudi možje, saj se sčapravljanja, po molitvi pa ne zadržusoma v cerkvi naredi tudi pajčevina in bi
jemo drugih, ki imajo svoje opravke.
bilo dobro, da se pred zimo vse počisti.
Razvlečena molitev in dodatki zlasti
mlajše lahko odbijajo.
Mesec rožnega venca • Skrivnost lahko napovemo samo na
kako ga moliti?
začetku desetke, lahko pri vsaki zdravamariji. Oboje je pravilno.
• Bolj kot sledenje besedam v mislih je
pomembno, da drug drugega slišimo,
se prilagodimo in molimo drug z drugim. Pretirana počasnost in hitenje
nista dobra.
• Ko smo v avtu, pri delu, v čakalni vrsti
… lahko molimo rožni venec »brez
reda« tako, da samo ponavljamo v
mislih ali polglasno Zdrava Marija
• Ponavljane besede so tudi Božja bese… Taka molitev med naporom dneva
da in delujejo same po sebi. Ne obreobrodi velike sadove.
menjujmo se s tem, da nismo vedno
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Starši in vsi Tomoževi, Z. v.
Ana in Adolf De Cecco
Vsi Šporar, Vid. 33 c
Bratje in starši Zakrajšek
V zahvalo
Jože Babič, obl., Zg.
Jože Prijatelj, obl., Vid.
Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v.
Bernardka Kralj Babič
Starši in Slavko Pečjak, S.
Anton Novak, obl., B. v.
Antonija Kovačič, obl., Zg.
Antonija Zupančič
Za farane in neverne
Tatjana Lenarčič
Bratje Kovačič
Stane Tomšič in za uspešno operacijo
Anton Prijatelj, obl., Pdg.
Marija in Jože Adamič, obl.
Vsi Jerkinovi, Pon. 18
Feliks Perko, obl., Z. v.
Ivan Brodnik
Rozi in Franc Klinc, obl., C.
Karolina Kastelic
Milan in Nada Škulj, obl., Zg.
Za duše v vicah
Ciril in starši Cimerman, M. v.
Franc Abram, Stane Perič in sn. Anica
Karol Šinkovec
Vsi Mežnarjevi, Pdc.
Bernarda Kastelic
Vsi Tekavčevi, Žvirče 48
Za farane in neverne
Janez Tomšič, obl.
Milan Zevnik, Pdc.
Starši Zidancovi, Zg.
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