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28. NEDELJA MED LETOM 
Pred leti sem nekje kropil mlade-

ga človeka. V kotu sobe je tiho joka-
la njegova mama. V rokah je imela 
rožni venec. Ko se je ozrla na mrtve-
ga sina, ki je imel roki oviti z rožnim 
vencem, je rekla: »Bog ve, če je kdaj 
molil in Bog ve, če je še znal moli-
ti? Za to mi je najtežje.« V mesecu 
oktobru častimo Marijo z molitvijo 
rožnega venca. Kako je z našo moli-
tvijo? Kristjan, ki se ne pogovarja z 
Bogom in mu nima kaj povedati, je 
podoben oveneli rastlini. Obsoja se 
na duhovno umiranje. Z molitvijo ja 
kakor z ljubeznijo: na začetku je navadno veliko besed, veliko 
se pripoveduje, manj posluša. Potem prihaja molk in le kratke 
besede. V težavah je dovolj gesta in vse je znano. Kaj je moli-
tev rožnega venca? Je le kopica besed? NE! Je premišljevalna in 
ustna molitev. Tesno nas povezuje z življenjem, trpljenjem in 
poveličanjem Jezusa Kristusa. Kaže nam tudi Marijino mesto in 
nalogo, ki jo je opravila pri našem odrešenju. Pri molitvi mora 
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biti naše srce. Če tega ni, potem je molitev le premikanje ustnic 
in prebiranje jagod. Naši verni očetje in matere so ga molili in si 
z njim utirali pot v nebesa. Ob podbojih naših domov so viseli 
veliki rožni venci: ne za okras – ampak so bili znamenje verno-
sti. Koliki so v dneh stiske prisegali, da ga bodo molili vsak dan. 
Ko je stiska minila, v dneh blagostanja, ni več časa za molitev… 
Molitev rožnega venca je družinski katekizem za mlade in sta-
rejše. Je vez edinosti vernih med seboj in z Bogom. Naučimo se 
znova moliti rožni venec, moliti s srcem in dušo. Če Marijo res 
ljubimo, se ne bomo nikoli naveličali ponavljati: Zdrava Marija. 
Dober otrok se nikoli ne naveliča besede: mama.

MOLITEV ZA RAJNE OB PRAZNIKU VSEH SVETIH
Tudi letos bomo za 

rajne molili tako kot 
preteklo leto. Po vsa-
ki sveti maši se bomo v 
molitvah spomnili ne-
katerih, ki jih boste pri-
poročali v molitev. Svoje 
prošnje bomo sklenili z 
molitvijo Oče naš. Radi 
se v molitvah spomni-
mo svojih staršev, prijateljev in dobrotnikov. Če bomo mi molili 
za druge, smemo upati, da bodo nekoč drugi molili za nas. 

MISIJONSKA NEDELJA
Ogenj vere je kot svetla luč, ki razsvetljuje naše življenje. Tre-

ba pa ji je vedno dolivati olja, da ne ugasne. V mladih krajevnih 
Cerkvah najrevnejših dežel potrebujejo veliko pomoči, da bi to 
svetilko ljubezni ohranili gorečo. Ta pomoč prihaja v največjih 
posodah ravno ob svetovni misijonski akciji na misijonsko ne-

deljo. Krajevne cerkve z vsega 
sveta s svojimi molitvami in 
darovi na to nedeljo dolijejo 
olja pomoči misijonskim de-
želam, da se tam lahko prižiga 
in ohranja plamen vere, upa-
nja, izobraževanja, zdravja, 
človeka vrednega življenja. 
Misijonska nedelja je največji 

solidarnostni dan, ko se bratje in sestre v veri po vsem svetu 
povežemo med seboj, drug za drugega molimo in si pomagamo 
v materialnih stiskah. Tudi na letošnjo misijonsko nedeljo poka-
žimo svojo iznajdljivost, navdušenje, vero in ljubezen. Naj naše 
lepo bogoslužje obrodi bogate sadove v molitvah in darovih za 
misijonske dežele. 

BLAŽENI JANEZ PAVEL II.
V torek, 22.10., bo godoval veliki papež, dobrotnik našega na-

roda, prepričljiv učitelj in voditelj vesoljne Cerkve Janez Pavel II. 
Ni se zapiral v svoje prostore, na široko se je vsem razdajal. Na 
številnih potovanjih je dobesedno iz-
polnjeval – kot noben papež doslej – 
Jezusovo naročilo apostolom, naj gre-
do in učijo vse narode. Razdajal se je 
doma pri sprejemih, ki so trajali ure in 
ure. Z vsakim se je želel srečati in mu 
seči v roke. Izredno rad je imel bolni-
ke, mlade in otroke. V svojih govorih 
je znova in znova naglašal človekovo 
dostojanstvo. Opozarjal je, kako sami 
ponižujemo to dostojanstvo z različ-
nimi grehi, ki so sodobna gobavost.



GODOVI IN SVETE MAŠE
OKTOBER

14
PONEDELJEK

Kalist 19.00 † Janez Čebašek, obl.
† starši Čebašek in Knific

15
TOREK 

Terezija Avilska 19.00 Za uspešno zdravljenje

16
SREDA

Hedvika 19.00 † starši Zevnik, Alojzija, Janez Zevnik

17
ČETRTEK

Ignacij 19.00 † Marija Jenkole, roj. Naglič

18
PETEK

Luka 19.00 Za zdravje v dani namen

19
SOBOTA

Pavel 8.00 Po namenu

20
NEDELJA

MISIJONSKA 
NEDELJA

8.00
10.00 

† Gašperjevi
† Franc Vidic, obl

21
PONEDELJEK

Uršula 19.00 † Marjan Novak

22
TOREK 

Janez Pavel II 19.00 † starši Pravst

23
SREDA

Janez 19.00 † Janez Maleš

24
ČETRTEK

Anton Klaret 19.00 † Perčič, Štrukelj, s.

25
PETEK

Darja 19.00 † Jernej Dolinar

26
SOBOTA

Lucijan 8.00 † Albina in starši Golorej

27
NEDELJA

30. MED LETOM - 
ŽEGNANJSKA

8.00

10.00

† oče Slavko, starši Knific in Baškovec, 
Prebačevo
† Janko Stare, Hrastje

Ljubezen do Boga ne varuje pred vsako bolečino, 
varuje pa v vsaki bolečini. (Hans K.)


