ŽUPNIJSKO GLASILO
župnij
Svetega Jerneja

in

Svetega Antona
Padovanskega

Leto XXIII; številka 537 datum 6. 10 2019

SPREJMETE OKTOBRSKI IZZIV? IZZIV, KI ZAHTEVA 20 MINUT NA DAN?
Oktober je mesec rožnega venca. Prva oktobrska nedelja je rožnovenska, 7.
oktobra praznujemo god Rožnovenske Matere Božje, 13. pa je obletnica
zadnjega Marijinega prikazanja trem pastirčkom v Fatimi. Takrat se jim je
predstavila kot Kraljica rožnega venca, zgodil pa se je sončni čudež, ko je “sonce
plesalo”. Dogodek je videlo tudi veliko drugih ljudi.
Da je rožni venec posebna molitev, pričujejo številni svetniki in še danes živeči
globoko verni ljudje. Med največjimi častilci Marije je gotovo papež Janez Pavel
II., ki si je za svoje papeško geslo izbral Totus Tuus – Ves Tvoj. (Navdih je našel
v tej molitvi: Ves sem Tvoj in vse moje je Tvoje. Sprejemam te v vse, kar je
mojega. Marija, daj mi svoje srce.) Molitev rožnega venca je bila njegova
najljubša molitev.
Nihče, ki vsak dan moli rožni venec, ne bo nikoli zašel na krivo pot.
To je izjava, ki jo z veseljem podpišem tudi s svojo krvjo. (sv. Ludvik Montfortski)
Morda se rožni venec zdi dolgočasen in monoton, a prinaša številne milosti. Zakaj
si ne bi postavili enomesečnega izziva – vsak dan moliti rožni venec? Zase – da
bi našli službo ali življenjskega sopotnika, da bi se zmogli odpovedati pornografiji,
da bi lahko komu odpustili, za svojega otroka, za bolnega soseda, za sestrin
zakon, za sošolca, ki je odvisen od drog, … Potreb je veliko … kajne?
Tu pa je pet korakov, da bo molitev lažje stekla:
 Izberite svoj najljubši rožni venec. Verjetno jih imate več, izberite
tistega, ki vam največ pomeni.
 Določite kraj in čas, ko boste molili. Lahko je doma, v cerkvi, na poti v
službo ali domov, med večernim tekom, pred spanjem … Ni pomembno,
kateri kraj in čas izberete, je pa dobro, da se svojega načrta držite.

 Izberite namen, za katerega boste molili. Tako se boste lažje
osredotočili. Lahko ves mesec molite za en namen, lahko pa vsak dan
ali vsak teden izberete drugega. Lahko molite zase ali za druge.
 Najdite si molitvenega tovariša. Lahko je to prijatelj, družinski član,
sodelavec … Ni treba, da fizično molita skupaj, bodita pa tovariša –
opominjajta, spodbujajta se v molitvi in morda celo molita za isti namen.
Saj veste: “Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu …”
 Molite, molite, molite rožni venec. Vsak dan. 31 dni. Aleteia
Pon., 7. 10.
Rožnovenska
Mati Božja
Tor.,8. 10.
Benedikta
Sre., 9. 10.
Dionizij
Čet., 10. 10.
Danijel
Pet., 11. 10.
Jane XXIII.
Sob.,12. 10.
Maksimilijan Celjski
Ned., 13. 10.

28. NEDELJA
MED LETOM
Pon., 14. 10.
Kalist
Tor., 15. 10.
Terezija Velika
Sre., 16. 10.
Hedvika
Čet, 17. 10.
Ignacij Antiohijski

Ob 19. uri
za + Andreja Gregla – po maši
srečanje članov ribniškega PS-ta
Ob 19. uri za + Marijo Hartman – po maši
srečanje sodelavcev župnijske Karitas
Ob 8. uri
Rožnovenski Materi Božji v zahvalo ter priprošnjo
Ob 19. uri
za + Olgo in Ano Osvald ter vse + na Vetušekovem
Ob 19. uri
za + Frančiško Zaveršnik
Ob 17. uri v Josipdolu
za + Marijo in Maksimilijana Slemenjaka
Ob 19. uri za + Štefana Herženjaka
Ob 8. uri za + Jožefo Pušnik ter
sinova Janka in Viktorja
Ob 10. uri na Sv. Antonu:
za + Čavkove starše: Elizabeto in Mihaela Kanopa
Ob 11.30 za + Milana Lesjaka
Ob 19. uri
za vse + Gregorčeve
Ob Svetovnem dnevu kmetic
Ob 11. uri na Sv. Antonu
Rožnovenski Materi Božji v zahvalo ter priprošnjo
Ob 19. uri za vse + Šmidove
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 19. uri
za + Marijo Urnaut in vse + Urnautove

Pet., 18. 10.
LUKA
Sob., 19. 10.
Marijin spomin
Ned.,20. 10.

29. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA
NEDELJA

Ob 19. uri
za + Matildo Vanco
Ob 17. uri pri Mariji za + Srečka Hrastnika ter
starše Kaiser in Hrastnik
Ob 19. uri za vse + Trpotkove
Ob 8. uri
za + Štefana Kompoša in vse + Kompoševe
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Lešnikove starše: Albino in Franca
Ob 11.30
za + Franca Švajgerja ter starše, sestre in brate

Bratje frančiškani z Brezij in Radio Ognjišče vabijo 7. oktobra v baziliko Marije
Pomagaj na Dan rožnega venca. Molitev rožnih venecev bo med 18.00 in 21.00,
ob 19.00 bo sveto mašo daroval nadškof Alojz Uran. Ves čas bo neposredni
radijski prenos.
P. S.: Najbrž se vsi strinjamo, da je več kot dovolj razlogov in potreb za skupno
molitev rožnih vencev. In še ena zanimivost: 5. oktobra bo 25. svetovni dan
rožnega venca. In letos ima 25. obletnico tudi Radio Ognjišče. Franci Trstenjak
Svetopisemska družba je v teh dneh dala na voljo prvo aplikacijo za branje in
premišljevanje Božje besede, ki deluje na pametnih telefonih in tablicah. V njej je
šest slovenskih prevodov, med katerimi je za prenos brezplačno na voljo tudi
celoten Slovenski standardni prevod. Poleg tega pa najdete tudi več kot 1900
ostalih prevodov Svetega pisma v več kot 1300 jezikih. Aplikacija deluje tudi kot
malo družabno omrežje, kjer se lahko povezujete s svojimi prijatelji, farani ali člani
različnih župnijskih skupin. Tako lahko tudi med tednom skupaj berete in
premišljujete Sveto pismo ter med seboj(?) delite svoje misli ob prebranih
odlomkih. V aplikaciji je zaenkrat na voljo nekaj več kot 30 bralnih načrtov in
katehez v slovenskem jeziku, ki jih bomo v prihodnosti dopolnjevali z novimi, na
voljo pa jih je tudi več tisoč v angleškem jeziku. Aplikacijo si lahko popolnoma
brezplačno prenesete v GooglePlay, AppStore ali neposredno na tem naslovu:
http://bit.ly/svetopismoapp
Aplikacija je popolnoma brezplačna, ker pa njen razvoj in dodajanje novih vsebin
zahtevata veliko časa, znanja in dela, lahko postanete del te zgodbe in nas
podprete (več informacij o uporabi aplikacije in ostalem najdete na:
www.svetopismo.si/YouVersion)

ROŽNI VENEC V ZGARANIH ROKAH NAŠE NONE …
Vedno, ko pridem na obisk, ga prepleta med prsti. Tako zelo je zatopljena, da ne
vidi in ne sliši, da pridem. Ko dvigne pogled, večkrat lahko razberem, za koga
moli.
Včasih je v njenih očeh žalost. Takrat vem, da trpi s tistim, za katerega moli.
Drugič so tako polne veselja in zahvale. Tretjič vidim, da so oči polne upanja. Ne
ve sicer, kako se bo nekaj rešilo, vendar zaupa. Marija je še nikoli v življenju ni
pustila na cedilu.
"Za koga moliš?" se ji nasmehnem. Glede tega imava posebno vez.
V zadnjih dvajsetih letih sva imeli neskončno istih telefonskih pogovorov, ki so se
začeli s pozdravom in nadaljevali s prošnjo: "Daj, nona, moli zame!" Njen
odgovor je bil vedno podoben: "Kaj si spet zakuhala?", je vprašala skozi smeh.
Vse sorte je bilo: od tega, da v študentskih letih nisem bila dobro pripravljena na
izpite do tega, da je zaškripalo v odnosih. In vedno je molila. In vedno sem vedela,
kdaj moli zame.
Vedno istega ima, že vrsto let. Poznam njegov zvok, ko ga stisne v dlan. Samo
ta rožni venec in Marija vesta, koliko solz in prošenj je zdrselo čez njega. Koliko
gorečnosti in koliko upanja se je preko njenih prstov steklo skozi tiste jagode.
Koliko je bilo izmoljenih blagoslovov, za katere sploh ne vemo, da smo jih bili
deležni. Kako zelo je preko tega rožnega venca spreminjala in uravnavala naše
poti ...
"Za vse vas molim, veš. Vsak dan za vse vas, nobenega ne izpustim."
Vemo, nona. Brez tebe ...
Včasih se sprašujem, zakaj je Bog še ne vzame k sebi. Zakaj dovoli, da se v
nečloveških bolečinah poskuša preriti skozi dan. Dan za dnem. Zakaj ne
dovoli, da bi mirno zaspala žena, ki je v vsem svojem življenju živela za
druge.
In takrat vedno dobim odgovor. Tih, a prepričljiv: "Ona bi zaradi sebe že kdaj
lahko bila pri meni. A ostaja zaradi vas. Ker potrebujete njene molitve ..."
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