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Iz Lukovega evangelija 
Apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa je rekel: »Če imate 
vero kakor gorčično zrno, bi tej murvi lahko rekli: ‚Izruj se s korenino in se 
presádi v morje‘ in bila bi vam poslušna. Kdo izmed vas, ki ima hlapca pri oranju 
ali na paši, mu bo rekel, ko se vrne s polja: ‚Pridi brž in sédi k mizi‘? Ali mu ne bo 
marveč rekel: ‚Pripravi mi večerjo; prepaši se in mi strezi, dokler se ne najem in 
napijem; potlej boš ti jedel in pil.‘ Se mar zahvaljuje hlapcu, da je storil, kar mu 
je bilo zapovedano? Pač ne. Tako tudi vi: ko storite vse, kar vam je bilo ukazano, 
recite: ‚Ubogi hlapci smo; storili smo, kar smo bili dolžni storiti.‘« 

(Lk 17,5-10) 

Frančišek Asiški - 4. oktober Frančiškovi bratje in sestre 
slavimo god našega ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega.  
V ponedeljek, 3. oktobra bomo po večerni maši obhajali 
tranzitus, spomin na Frančiškov prehod v večnost.  
Lepo vabljeni.  

Dekanijska rekolekcija  - Srečanje duhovnikov naše dekanije 
bo pri nas v sredo, 5. oktobra.  Vabljeni k sveti maši ob 9.30. 

Prvi četrtek, petek in sobota v mesecu - Vabljeni k molitvi za 
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov, k spovedi, 
češčenju Jezusovega srca. 

Rožnovenska pobožnost  - Mesec oktober je mesec rožnovenske pobožnosti. 
V molitev rožnega venca bomo vključili velike potrebe našega časa: versko in 
moralno prenovo našega naroda ter veliko potrebo po duhovniških in 
redovniških poklicih. 
Vabljeni tudi k skupni molitvi, v cerkvi pol ure pred jutranjo in večerno mašo. 

Teden za življenje 2016 - V Cerkvi na Slovenskem poteka od 2. do 9. 
oktobra  25. teden za življenje, ki ga pripravlja društvo Gibanje za življenje pod 
svetopisemskim geslom »Ti si moje zavetje, moje vse v deželi živih« (Ps 142,6). 
Gibanje za življenje želi vsem ljudem - še posebej pa mladim - pomagati, da bi 
cenili življenje, se ga veselili in zanj skrbeli v odgovornosti in z življenjskim 
pogumom. 

Radio Ognjišče vabi na: 

1. Dan rožnega venca na Brezjah. 
Skupaj z brati frančiškani vabimo v baziliko Marije Pomagaj v petek, 7. oktobra, 
na praznik Rožnovenske Matere Božje.  
Zaceli bomo ob 18.00 in bomo najprej zmolili veseli in svetli del, potem bo ob 
19.00 sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Uran, in po maši bo še molitev 
žalostnega in častitljivega dela rožnega venca.  
Letošnji dan rožnega venca na Brezjah bo nekaj posebnega, ker bo bazilika 
Marije Pomagaj sprejela relikvijo svetega Janeza Pavla II. Kdor more, povabljeni 
7. oktobra na Brezje oz. povabljeni k spremljanju  
neposrednega prenosa, ki bo od 18.ure pa vse tja do 21.ure ali še kakšno minuto 
več. Naj  molitev rožnega venca 7. oktobra objame Slovenijo in naš narod. 

2. Festival  Ritem srca 2016, ki bo v četrtek,  13. oktobra 2016 ob 19.30 v 
Športni dvorani Osnovne Šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. oktober 
27. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja 

Angeli varuhi 

     800  † Boris Veber (obl.) 
   930  †† mož in hčerka Danijela 
1800  † Alojz Vrbovšek (obl.) 

1100   Tremerje: Danijela Turk (30. dan) 

PONEDELJEK, 3. oktober 
Frančišek Borgia, redovnik 

     800  †† iz družine Merhar,  
                starši, sestre in dva brata 
1800  za nerojene otroke 

TOREK, 4. oktober 
Frančišek Asiški, red. ustan. 

   800  po namenu 
1800  † Franc Loger 

SREDA, 5. oktober 
Marija Favstina Kowalska, red. 

     800  po namenu 
1800  † Greta Zaveršek 

ČETRTEK, 6. oktober 
Bruno, red. ustanovitelj 

   800  po namenu 
1800  v čast rožnovenski Materi 

PETEK, 7. oktober 
Rožnovenska Mati Božja 

     800  † Karl Ocvirk (obl.) 
1800  † Franc Rozman (8. dan) 

SOBOTA, 8. oktober 
Benedikta, devica, mučenka 

     800  †† Tiselj 
1800  po namenu 

NEDELJA, 9. oktober 
28. nedelja med letom, 

Dionizij, škof, mučenec 

     800  †† Ignac Sladnjak, starši in sorodniki  
   930  †† Alojz in Marija Klep 
1800  † Mihael Lukanc 

1100   Tremerje: † Vinko Krejan (30. dan) 
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