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Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,38-43.45.47-48) 
Tisti čas je Janez rekel Jezusu: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu 
izganjal hude duhove, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je rekel: »Ne 
branite mu! Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj 
grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode 
zaradi imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam – zagotovo ne bo izgubil 
svojega plačila. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, 
da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. 
Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, 
kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj. Če te 
tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš hrom v življenje, kakor da 
bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v peklensko dolino. Če te tvoje oko pohujšuje, ga 
iztakni! Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel 
obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino, kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj 
ne ugasne.« 

Frančišek Asiški - 4. oktober Frančiškovi bratje in sestre slavimo god našega 
ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega. V sredo, 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, 
3. oktobra.  Vabljeni k sveti maši ob 9.30. 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. 
V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k 
češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši. 

Obletna spominska maša za umorjene na Teharjah in od tam v smrt odpeljane bo 
na grobišču Teharje v Bukovžlaku v nedeljo, 7. oktobra ob 11. uri.  
Blagoslovili bodo tudi nov križev pot od grobišča do cerkve sv. Ane. 

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. 

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 poklicih. 
Vabljeni tudi k skupni molitvi, v cerkvi pol ure pred jutranjo in večerno mašo. 

Oktober je v pravem pomenu mesec svetega rožnega venca. 7. oktobra namreč 
obhajamo praznik blažene Device Marije presvetega rožnega venca, 13. oktobra pa 
se spominjamo zadnjega prikazanja v Fatimi, pri katerem se je sveta Devica 
razodela kot rožnovenska Mati Božja. 
Bog je v svojem usmiljenju podelil tej molitvi posebno učinkovitost tako za 
ohranitev vere kot za obrambo Cerkve pred sovražniki in tudi za obvarovanje sveta 
pred vojnimi katastrofami. Ker namreč rožni venec ponavzoča Marijo, je 
najmočnejše orožje proti satanu. 
Kraljica miru je poseben pomen pripisala skupni molitvi rožnega venca v družini. V 
trenutku razbesnelega napada peklenskih sil na družino, ima rožni venec moč 
zvezati zmaja in obvarovati družino pred njegovim zalezovanjem. 
Podarimo v tem mesecu Materi Božji vsak dan dar molitve rožnega venca skupaj 
zbrane družine. Z nebes se bo na nas izlila ploha milosti. 
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Hieronim, duh., c. uč. 

    800   † Jože Belaj 
    930  †† Rajh in sorodniki 

1800   †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 1. oktober 
Terezija Deteta Jezusa, c. u. 

     800  † Pavel Verbič 
1800   za zdravje 

TOREK, 2. oktober 
Angeli varuhi 

  800   za s. Anio 
1800   v čast Sv. Duhu, za srečo in zdravje 
1800  † Anica Kapel (7. dan) 

SREDA, 3. oktober 
Frančišek Borgia 

    800   za srečen porod 
    930  po namenu 

1800   po namenu 

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

    800  †† iz družine Merhar 
1800   po namenu 

PETEK, 5. oktober 
Marija Favstina Kowalska, r. 

  800   Bogu in Materi Božji v zahvalo  
           in za zdravje očeta 
1800  † Miro Srdarev 

SOBOTA, 6. oktober 
Mihael, Gabrijel in Rafael  

  800   † br. Robert Podgoršek 
1800  po namenu 

NEDELJA, 7. oktober 
27. nedelja med letom 

- rožnovenska 
Justina, devica, mučenka 

- začetek tedna za življenje 

    800   †† Nada in Franc Loger 
    930  †† Marija Franc in Metod Hostnik 

1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Ivanka Goručan (obl.)  
                               in sorodniki iz družine Novak 
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