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26. nedelja med letom, rožnovenska n. 

 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,28-32) 

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Kaj se vam zdi? 
Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v 
vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k 
drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh 
dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem 
vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč 
prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so 
mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste skesali, da bi mu verjeli.« 

Z ROŽNIM VENCEM V SMERI BOŽJEGA KRALJESTVA 

Nastanek rožnega venca in praznik, povezan z njim, ki ga obhajamo na tokratno nedeljo, 

je nastal iz ljubezni do Boga in Marije. Že od 12. stoletja naprej se je širila pobožnost, v 

kateri so v molitvi ponavljali zdravamarijo. Navada ponavljati zdravamarijo trikrat po 

petdesetkrat, vsega skupaj torej 150-krat, kot je število psalmov Stare zaveze. Kmalu so 

takšni ustni molitvi začeli dodajati Kristusove in Marijine skrivnosti. Nedolgo za tem je 

ta oblika dobila ime »rosarium«, to je venec rož, po zgledu vencev iz rož, kakršne so 

tedaj ženini polagali na glavo nevestam. Uporabljanje vrvice pri molitvi rožnega venca 

in na njej nabranih »jagod« izvira iz praktične potrebe, prišla pa je ta navada na zahod iz 

vzhoda, kjer npr. menihi na gori Atos že od nekdaj uporabljajo podobno vrvico z 

nabranimi jagodami kakor naš rožni venec. 

V hrupu, v vrvežu, v sodobnem tehničnem svetu ni več prostora za molitev, a prav v tem 

nemirnem, hrupnem svetu je molitev še kako potrebna. Molitev je zaupen in vdan 

pogovor z Bogom. Misel na Božjo vsepričujočnost je osnova vsake iskrene molitve. V 

molitvi si izprašujemo vest. Molitev je iskanje zadnjih vzrokov našega ravnanja in 

urejevanje najtežjih in najbolj zapletenih zadev našega srca. V molitvi prodiramo v bistvo 

in smisel življenja. V molitvi iščemo in najdemo tolažbo, v molitvi prosimo odpuščanja 

za krivice, ki smo jih storili Bogu samemu in bližnjemu. V molitvi prosimo za uspeh pri 

delu, za zmago nad kakršnimkoli napori. Molitev nam bo tudi zadnja uteha in pomoč v 

smrtni stiski, ko se bo duša ločila od telesa, stopila pred Boga, na prag večnosti. 

Tudi molitev in pripravljenost sprejemati vsakogar, pa četudi najmanjšega izmed nas, je 

sigurna pot do Božjega kraljestva. 

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

Škofova maša ob začetku akademskega leta bo v petek, 9. oktobra ob 18. uri v 
stolnici dv. Danijela. Lepo vabljeni! 

Radio Ognjišče in frančiškani z Brezij vabijo v soboto, 7. oktobra, k Mariji Pomagaj 
na dan rožnega venca. Začetek ob 18.00. Ob 19.00 bo maševal nadškof Marjan 
Turnšek. Radijski prenos bo od 18. do 21.ure.  

Ritem srca 2017 - festival sodobne krščanske glasbe bo12. oktobra ob 19.30 v 
športni dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani.  Iz Celja bo 
peljal avtobus (6,5 € + vstopnica 5 €). Mladi, lepo vabljeni! Prijavite se čim prej. 

Nabirka današnje nedelje, prve v mesecu, je za nabavo električnih orgel in jo toplo 
priporočamo. Orgle potrebujejo temeljito obnovo in jo bomo odložili v prihodnost, 
ko bomo poravnali dolgove in zbrali potrebna sredstva. 

Čiščenje - Bog povrni vsem, ki ste v septembru skrbeli za lepoto naših cerkva in 
župnijskih prostorov. V oktobru je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. oktober 
26. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja 

- začetek tedna za življenje 
Terezija Deteta Jezusa, c. uč. 

   800  † Boris Veber (obl.) 
   930  † Franc Rozman (obl.) 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† iz družine Zdovc, Turk,  
                               Korent in Pirnat  

PONEDELJEK, 2. oktober 
Angeli varuhi 

     800   za spreobrnjenje 
1800   † Angela Špiljak (8. dan) 

TOREK, 3. oktober 
Frančišek Borgia, redovnik 

   800  ni namena 

1800  po namenu 

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

   800    za †† sorodnike s. Mare 
1800  †† Pelko in duše v vicah 

ČETRTEK, 5. oktober 
Marija Favstina Kowalska, red. 

   800  ni namena 
1800  za ozdravljenje družinskega debla 

PETEK, 6. oktober 
Bruno, ustan. kartuzijanov 

     800   ni namena 
1800   † Matjaž Križnik 

SOBOTA, 7. oktober 
Rožnovenska Mati Božja 

     800  na čast Rožnovenski MB 
   800  †† Karl Ocvirk, Janko Štrukelj in Kamšakovi 
1800  †† Alojz Vrbovšek in sorodniki 

NEDELJA, 8. oktober 

27. nedelja med letom, 
- konec tedna za življenje 

Benedikta, devica, muč. 

   800  † Ivan Pajk (obl.) 
   930  †† Marija Franc in Metod Hostnik 
1800  †† Nada in Franc Loger 
1100  Tremerje: † Ivanka Goručan (obl.)  
                               in †† iz družine Novak 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804  


