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27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja 

 
 

ROŽNI VENEC 

Rožni venec je nastal leta okoli 1200 s sv. Dominikom Guzmanom, 

ustanoviteljem reda pridigarjev oziroma dominikancev. Sv. Dominik je 

bil goreče vdan Materi Božji. Da bi revnim pomagal živeti vero, jih je učil 

premišljevati o skrivnostih učlovečenja s pomočjo molitve Zdravamarija. Praznik 

Rožnovenske Matere Božje je v koledar katoliške Cerkve vpeljal papež Pij V. v 16. 

stoletju. S tem je hotel obeležiti zmago v bitki pri Lepantu leta 1571, v kateri so se 

kristjani zoperstavili muslimanski nevarnosti, ki je grozila krščanski Evropi.  

SVETOPISEMSKI MARATON  

Mini svetopisemski maraton poteka v naši župniji od 6. do 13. oktobra. Obe nedelji 
bomo brali božjo besedo 0d 7. do 8. ure in med dopoldanskima svetima mašama, 
med tednom pa od 16. do 18. ure. Lepo vabljeni, da se pridružite pri branju ali 
poslušanju. Bralci se lahko vpišete na list, ki je na mizici. 

22. TEDEN ZA ŽIVLJENJE, 6. – 13. oktober 2013 

»V ljubezni ni strahu – resnična luč že sveti« (prim. 1 Jn 2,4) 

Nad nami sije velika luč. Čeprav je nebo zastrto z oblaki in mrak pokriva zemljo, je 

vendar visoko na našem nebu Luč, ki z neugasljivo močjo sije in z blago svetlobo 

ožarja globine. Nad nami je ljubezen našega Boga. Nad nami je veliko hrepenenje 

nebeškega Očeta, da bi vsak človek spoznal njegovo dobroto in v njej našel smisel 

in srečo in polnost življenja. To Očetovo hrepenenje nam sije po Obličju njegovega 

učlovečenega Sina, po ljubezni, ki nam jo je on izkazal do konca, na križu, in po 

radosti njegovega vstajenja, ki izpričuje, da ljubezen nikoli ne mine. Zato »naj 

živimo ali umrjemo, smo Gospodovi«. Nič nas ne more ločiti od njegove ljubezni. 

V njej nam prihaja moč, s katero zmagujemo strahove. V njej je upanje prihodnosti 

za vsakega človeka. 

SREČANJE ŽPS  

bo v ponedeljek, 7. oktobra ob 18.45. Vsi člani, lepo vabljeni. 

SVETA MAŠA OB ZAČETKU AKADEMSKEGA LETA  

bo v stolnici sv. Danijela v sredo, 9. oktobra ob 18. uri. Vabljeni študenti, 
profesorji, uslužbenci, slušatelji različnih študijskih programov, družine 
študentov, molivci za uspešen študij  … 

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA V NAŠI ŽUPNIJI!  

Vabim Vas, da se nam pridružite na Delavnicah molitve in življenja (DMŽ). Na 
vsakem srečanju bomo prisluhnili vsebinsko globoki katehezi, prebrali bomo 
odlomek iz Božje besede, ob njem razmišljali in si medsebojno podelili vtise, ki 
so se nas dotaknili ob branju, “učili” se bomo različnih molitvenih načinov, ki 
nam bodo pomagali potrpežljivo in vztrajno vstopati v osebni molitveni odnos 
z Gospodom. Počasi, korak za korakom, bomo svoje življenje, našo notranjo 
tesnobo, nemir, strah, žalost predajali v ljubeče Očetove roke. In ta predanost 
in zaupanje bosta polagoma prinesla globok notranji mir. 
Delavnice obsegajo petnajst srečanj, enkrat tedensko po dve uri.  
Uvodno srečanje bo v sredo, 9. oktobra 2013, ob 19. uri. 

Voditeljica Tatjana 
SVETA MAŠA PRI KAPELI V OSENCI 

bo v soboto, 12. oktobra 2013 ob 15. uri. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. oktober 
27. nedelja med letom 
- rožnovenska nedelja 

Bruno, ustan. kartuzijanov 

     800  † Franc Rožič 
   930   †† Katarina in Lenart Šuligoj, Jože Lončar 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030  Tremerje: †† Veronika Sajovic 

PONEDELJEK, 7. oktober 
Rožnovenska Mati Božja 

   800    v zahvalo 
1800  † Karl Ocvirk (obl.) 

TOREK, 8. oktober 
Benedikta, devica, muč. 

  800    † Terezija Poljšak 
1800   † Ivan Pirnat 

SREDA, 9. oktober 
Dionizij, škof, muč. 

     800   na čast Sv. Duhu za družino 
1800   za spreobrnjenje in zveličanje 

ČETRTEK, 10. oktober 
Danilo, škof 

    800   v dober namen 
1800   † Ivan Pajk (obl.) 

PETEK, 11. oktober 
Bruno Kolnski, škof 

     800   po namenu darovalca 
 1800   po namenu 

SOBOTA, 12. oktober 
Maksimilijan Celjski, mučenec 

  800    † Jože Marodi 
1800  † Ivan Škrubej (8. dan) 

NEDELJA, 13. oktober 

28. nedelja med letom 

Koloman, muč. 

     800  †† Terezija in Ladislav Gabršek 
   930   † Ivan Pintar, 30. dan 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030  Tremerje: † Danica Draksler 
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