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27. nedelja med letom 

 

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.  

Teden za življenje, 5. – 12. oktober 2014, »Svetite kakor luči na svetu, držeč 
se besede življenja« (Flp 2, 15-16)  
Svet potrebuje luči. Žive in resnične Luči. Tiste, ki je bila nam podarjena, ki 
smo jo mi sami prejeli - takrat, ko smo bili krščeni v Gospoda Jezusa, v njegovo 
smrt in v njegovo vstajenje. On, ki je Luč, želi odslej vedno svetiti v naših srcih. 
In On, ki je sam Luč sveta, zdaj nam naroča: »Vi ste sol zemlje. Vi ste luč sveta.« 
Naroča nam, kako in zakaj naj svetimo: »Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da 
bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 
Svet potrebuje luči. Potrebuje spoznanja Očetove ljubezni. Vsa tema sveta je v 
učlovečenem in na križ razpetem Božjem Sinu že postala krik po Očetu. Po 
Sinu in po njegovi besedi življenja prihaja za vsakega človeka tudi rešitev. 
»Bog, ki je rekel: 'Iz teme naj zasije luč', je zasvetil v naših srcih, da bi v tej 
svetlobi spoznali Božji sijaj na obličju Jezusa Kristusa« (2 Kor 4,6).  
Obdarjeni z Lučjo smo poklicani, da svetimo. Vsak osebno in skupaj z drugimi, 
kot družine, kot skupnosti. 
Da bi se svetila Kristusova ljubezen na obličju njegove neveste Cerkve. Da bi se 
svetila Ljubezen, ki je potrpljiva, dobrotljiva, ki ne išče svojega; ki v 
preizkušnjah vse veruje, vse upa, vse prenaša; ljubezen, ki ne mine. Da bi 
svetila Luč za svet, v katerem živimo. Luč za današnjo Evropo in Slovenijo. 

s. Mirjam Cvelbar, SL 

Sveta maša  za pomorjene na Teharjah ali od tam odpeljane v smrt bo danes, 
5. 10. ob 11. uri. Sveto mašo bo vodil Murskosoboški škof dr. Peter Štumpf.  
 

Škofova sveta maša ob začetku akademskega leta bo v stolnici sv. Danijela 
v sredo, 8. oktobra ob 18. uri. Vabljeni študenti, profesorji, uslužbenci, 
slušatelji, družine študentov, molivci za uspešen študij  … 

Svetopisemski maraton - Mini svetopisemski maraton bo v naši župniji od 12. 
do 19. oktobra. Obe nedelji bomo brali božjo besedo od 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 listu, ki je na 
mizici. 

Današnja nabirka, prve nedelje v mesecu, je za potrebe župnije in 
jo toplo priporočamo. 

Br. Mitja Marija Ponikvar – V tem pastoralnem letu bo v Celje na 
pomoč za konec tedna prihajal br. Mitja Marija, študent  6. l. TF.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. oktober 

27. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja 

Marija Favstina Kowalska, red. 

     800  † Boris Veber (obl.) 
   930  † Franc Loger 
1800   † Karl Ocvirk 
1030   Tremerje:  †† iz družine Zdovc,  
                                    Korent in Pirnat 

PONEDELJEK, 6. oktober 
Bruno, redovnik 

    800   † Štefan Ivanjko (gr. 14) 
  1800   † Brigita Skočič 

TOREK, 7. oktober 
Rožnovenska Mati Božja 

     800   v zahvalo in priprošnjo za zdravje 
1800   za družino 
 1800   † Štefan Ivanjko (gr. 16) 

SREDA, 8. oktober 
Benedikta, devica, muč. 

   800   † Štefan Ivanjko (gr. 16) 
1800   ni namena 

ČETRTEK, 9. oktober 
Dionizij in tovariši, muč.  

   800   † Štefan Ivanjko (gr. 17) 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 10. oktober 
Danijel, mučenec 

     800  † Štefan Ivanjko (gr. 18) 
1800   † Terezija Čander 

SOBOTA, 11. oktober 
Bruno Kolenski, škof 

   800    † Štefan Ivanjko (gr. 19) 
1800  † Marjan Jelen, 30. dan 

NEDELJA, 12. oktober 

28. nedelja med letom 

 Maksimilijan Celjski, mučenec 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930  † Štefanija Vaupotič 
1800   † Štefan Ivanjko (gr. 20) 
1030   Tremerje:  † Jože Bezgovšek 
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