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ROŽNEVENSKA NEDELJA

MARIJA IN ROŽNI VENEC
Usmiljena Mati, tvojemu 

ljubečemu srcu izročamo vsa 
ljudstva sveta in sveto Cer-
kev. Odvrni od njih sleherno 
krivičnost, vseh vrst razprti-
je, nasilje in vojno. Varuj nas 
skušnjave in sužnosti greha in 
vsega zla. Bodi vedno z nami! 
Pomagaj nam, da bomo dvome 

premagovali z vero, sebičnost s služenjem, napuh s krotkostjo, 
uničujoče sovraštvo pa z ustvarjalno ljubeznijo. Pomagaj nam, 
da bomo živeli evangelij kot pričevalci za Jezusa, tvojega Sina. 
Mati Kristusova, okrepi nas, daj moči vsem ljudem, ubogim, 
osamljenim, bolnim, vsem, ki pogrešajo ljubezen, stiskanim, 
preganjanim in pozabljenim. Mati, blagoslovi nas! Prosi za nas! 
Izprosi mir našemu sprtemu svetu, vsem ljudem pa luč trdnega 
upanja. Pokaži nam Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa. (sv. 
Janez Pavel II.)

Bogoslužje



GOSPOD, DAJ DA TI NEHAJO!
Pobožen, star mož je vedno, kadar se je pogovarjal z Bogom 

imel pred očmi Jezusove besede evangelija, da molitev ne sme 
biti niti blebetanje številnih besed, niti sebično „izsiljevanje“ za 
izpolnitev lastnih želja. Ko se je nekoč pridružil skupini moliv-
cev v nekem mestu, ga je zabolelo, ko je spoznal, da ti ljudje pri 
molitvi ne mislijo ne na Boga in ne na bližnje, ampak samo na 
sami sebe. Gospod, daj da v moji družini … je prosil prvi. Go-
spod, daj da bo moja žena … je slišal drugega. Gospod, daj da 
jaz … je govoril tretji. Stari mož je razmišljal: „Molitev je res tudi 
prosilna, ampak tukaj prosjačijo samo za svoje koristi in sicer na 
način, ki je žalil ne samo „dober okus“, ampak tudi pobožno srce 
starega moža in njegova naglušna ušesa.“ Ko je pol ure mirno 
klečal tam in poslušal molitve v katerih je vsakdo krožil samo 
okrog sebe in svojih potreb, je stari mož nazadnje tudi sam izre-
kel svojo prošnjo: „Gospod, daj da ti končno utihnejo!“ In glej, 
njegova molitev je bila takoj uslišana.

ROŽNA VENCA
Zdaj v starosti se mi večkrat dogaja, da se slabo počutim. Vča-

sih je treba iti tudi v trgovino po najnujnejše. Trgovina je precej 
oddaljena in zame je naporno, še posebno, če kaj nesem. Nekega 
dne sem se namenila v trgovino, a sem kmalu obžalovala, da 
sem se sploh odpravila. Med potjo sem večkrat malo postala in 
potem le srečno prišla na cilj. Kar naenkrat sta bili vrečki polni. 
Trgovka me je še vprašala, ali bom zmogla prinesti domov, ko se 
ponudi mlado dekle, da me pelje domov. Odnese obe vrečki in 
potem še meni pomaga v avto. Prijetno se počutim, ko z začu-
denjem opazim, da nad volanom v njenem avtu visita dva rožna 
venca. Med vožnjo se rahlo zibljeta. „Gotovo sta blagoslovljena,“ 
vprašam voznico. „Ja, to pa,“ mi hitro odgovori. „Eden je iz Lur-
da, eden pa z Brezij.“ „Potem bo tvoja vožnja na cesti vedno var-

na,“ ji odvrnem. „Upam, gospa!“ in se 
mi nasmeje. Kakor bi pihnil, sva bili 
na našem dvorišču. Najprej vzame 
dekle  obe vrečki, ju nese po stopni-
cah in postavi pred moja vrata. Nato 
še meni pomaga iz avta. „Stokrat ti 
boglonaj!“ se ji zahvalim, a ona samo 
mahne z roko, češ, to ni omembe vre-
dno. „To sem rada storila,“ mi pravi in 
se odpelje. Kako sladko mi je pri duši. 
In prejšnja ohromelost srca je kar iz-
ginila. Sklenila sem, da bom od zdaj 
naprej molila za vse mlade ljudi, da 
bi jih Bog obvaroval nesreče na ce-
sti, tudi to, da bi se morda še kdo od 

mladih spomnil na rožni venec, ki je bil in še bo velika opora v 
včasih tako krutem svetu in v tej današnji naglici. (po Ani Uršej) 

GODOVI IN SVETE MAŠE
OKTOBER

5
PONEDELJEK

Favstina Kowalska 18.00 † Jože Erzar

6
TOREK 

Bruno 18.00 † Jernej Nagode, 30. dan

7
SREDA

ROŽNOVENSKA 
MATI BOŽJE

19.00 † Janez Novak, 7. dan, Prebačevo

8
ČETRTEK

Tajda 18.00 † Jernej Nagode (mlajši sosedje)

9
PETEK

Dionizij 18.00 † Igor Dolenc

10
SOBOTA

Danijel 18.00 Za zdravje in varstvo otrok



11
NEDELJA

28. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† Jože in Pavla Jagodic
† iz družine Hrestak

12
PONEDELJEK

Maksimiljan 18.00 † Jernej Nagode (mlajši sosedje)

13
TOREK 

Venancij 18.00 † Jože in Pavla Jagodic

14
SREDA

Kalist 18.00 † Marija Oblak, od sosedov

15
ČETRTEK

Terezija Avilska 18.00 † Jože Knific

16
PETEK

Hedvika 18.00 Po namenu

17
SOBOTA

Ignacij Antiohijski 18.00 Po namenu

18
NEDELJA

MISIJONSKA 
NEDELJA SV. LUKA 
EVANGELIST

8.00
10.00

Po namenu
† Gašperjevi 

19
PONEDELJEK

Kanadski mučenci 18.00 Po namenu

20
TOREK 

Irena 18.00 † Jože Knific

21
SREDA

Uršula 18.00 † starši, dva brata, sestra Belehar

22
ČETRTEK

Janez Pavel II. 18.00 † Bojan Udovič

23
PETEK

Janez 18.00 † Jernej Nagode (starejši 
sosedje)

24
SOBOTA

Anton Klaret 18.00 † Janez Čebašek, obl.

25
NEDELJA

ŽEGNANJSKA 
NEDELJA

8.00
10.00

† Jernej Nagode (mlajši sosedje)
Za duhovne poklice

Zaupajmo njemu, ki nam je naložil breme. Kar ne bomo 
mogli nositi iz lastne moči, bomo zmogli po njem, ki je 
vsemogočen in ki pravi: „Moj jarem je prijeten in moje breme 
je lahko.“ (sv. Bernard)


