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NEDELJA 27. MED LETOM – rožnovenska – začetek tedna za življenje              

02.10.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za rajne Hobetove iz Hramš      

                                            ter Lešjekove iz Gorce 

10.00   za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger                            

Ponedeljek Frančišek Borgia                                          

03.10.                19.00   za +Luco in Ivana Vidovič                                     

Torek Frančišek Asiški                                             

04.10.     19.00   za +Franca Arnšek                                 

Sreda Marija Favstina Kowalska                                  

05.10.                                                 19.00   za +Draga Cokan in sorodnike  

Četrtek Bruno, ustanovitelj kartuzijanov      

06.10.         8.00     na Pernovem  za +Kristino Jelen   

Petek Rožnovenska Mati Božja – prvi petek                  

07.10.  19.00   za +Zofijo Debelič, kot osmina                  

Sobota - prva sobota                                      

08.10.                8.00     za +Jožefo Verdel                                                 

NEDELJA 28. MED LETOM – sklep tedna za življenje                              

09.10.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Ano, Antona, Jožeta in Berto Veber 

10.00   za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak              
 

  

 



 

  

2277..  NNEEDDEELLJJAA  MMEEDD  LLEETTOOMM  ––  RROOŽŽNNOOVVEENNSSKKAA                    
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ  
 

 

Prosímo za močno vero 

Iz svetega evangelija po Luku  

Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je 

dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s 

koreninami vred in se presádi v morje,‹ in bi vam bila pokorna. Kdo izmed 

vas bo svojemu služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja: ›Pridi brž 

in sédi za mizo!‹ Mar mu ne bo rekel: ›Pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se 

in mi strezi, dokler jem in pijem, nato boš ti jedel in pil.‹ Se mar zahvaljuje 

služabniku, ker je narédil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi vi; ko naredite 

vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki smo; naredili 

smo, kar smo bili dolžni narediti.‹« 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lk 17,5–10 

JE V NAS VSAJ GORČIČNO ZRNO? 

 

Odlomek današnjega evangelija se začenja takole: »Tisti čas so apostoli rekli 

Gospodu: 'Pomnôži nam vero!'«. Mislim, da lahko vsi mi enako vzklikamo. Tudi mi, kakor 

apostoli recimo Gospodu Jezusu: »'Pomnôži nam vero!' Da, Gospod, majhna je naša vera, 

slabotna je naša vera, krhka, a ti jo darujemo takšno, kakršna je, da bi jo ti pomnožil. 

'Gospod, pomnôži nam vero!'« Pa nam jo bo pomnožil? 

Zakaj apostoli prosijo Jezusa, naj jim pomnoži vero? Ko so učenci slišali, kaj Jezus 

pričakuje od njih, kako zahtevna je ljubezen, so rekli: »Pomnoži nam vero!« Kot da bi 

hoteli reči: »To je pretežko za nas, za to potrebujemo vero!« 

Modro razmišljanje učencev! Očitno so dojeli nekaj, kar nam Jezus govori zadnje tri 

nedelje v evangeljskih odlomkih. Odnosa do ubogih in do bogastva ni mogoče ločiti od 

odnosa do Boga.  

Danes nam Jezus sporoča: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: Izruj se 

s koreninami vred in se presadi v morje, in bi vam bila pokorna.« Gorčično seme je zelo 

majhno, a Jezus pravi, da je dovolj, če imamo tako majhno ter iskreno vero in bomo lahko 

delali, človeško gledano, nemogoče, nedoumljive stvari. In še res je! Vsi poznamo 

preproste, ponižne ljudi, ki imajo močno vero ter resnično premikajo gore! Mislimo na 

mame in očete, ki se soočajo z zelo težkimi situacijami, ali na bolnike, tudi težko bolne, ki 

prenašajo vedrino na tiste, ki jih obiščejo. Ti ljudje, ravno zaradi svoje vere, se ne bahajo s 

tem, kar delajo, nasprotno, kakor zahteva Jezus v evangeliju, pravijo: »Nekoristni 

služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.« Veliko jih je tudi med nami, ki 

imajo to močno, ponižno vero. In to dobro dene! 

Za Jezusa se vera skriva v preprosti logiki gospodarja in služabnika. Bog je gospodar, mi 

smo le nekoristni hlapci. Vera je spoznanje in priznavanje Boga za edino vodilo življenja, 

kot pravi apostol Pavel: »Jezusa Kristusa imej za vodilo!« 
    

                                                                                                                                                                                                                                 Po: E. Mozetič 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen 

naši nebeški Materi Mariji: v maju njej na čast 

nabiramo šmarnice – duhovne šopke, 

imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, 

v oktobru pa ji pletemo vence iz 'najlepših 

jesenskih rož' – častimo jo z molitvijo rožnega 

venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja 

duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz 

otroške vere preprostih src pred približno 

sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj 

je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom. 

V mesecu oktobru tako radi vzemimo v roke rožni venec. Naj vas in vaše družine zbira k 

srčni molitvi k naši nebeški Materi. Naj ob premišljevanju skrivnosti rožnega venca 

postajamo vsak dan bolj vneti kristjani in po svojih dejanjih ljubezni prepoznavni v 

današnjem svetu. 
 

 

  
 
 
 
 
 
Že več kot štiristo let na prvo nedeljo v oktobru obhajamo to nedeljo kot rožnovensko 
nedeljo. Ta nedelja ima zgodovinski pridih. Ime ji je določil tedanji papež v spomin na 
zmagovito bitko združenih krščanskih sil proti Turkom pri Lepantu leta 1571. V drugi polovici 
16. stol. sta si v južni Evropi stali nasproti dve velesili, ki sta se borili za prevlado na tem 
prostoru. Avstrijski Habsburžani so na mejah svojega cesarstva poskušali zaustaviti prodiranje 
turške oziroma otomanske vojske proti srcu Evrope. Zdelo se je, da Turkov nihče več ne more 
ustaviti. Krščanska Evropa je bila politično in vojaško razdeljena ter skregana, širom celine so 
divjale verske vojne ter posledice reformacije. Papež Pij V. je preko svojih odposlancev sprte 
vladarje poskušal prepričati o nevarnosti turškega prodiranja v Evropo. Poleg tega je pozval k 
molitvi rožnega venca vse redovnike in vse druge ljudi v Evropi, da bi si izprosili pomoč Matere 
Božje. Sklenjena je bila »sveta liga«, evropski vladarji so se res povezali v skupnem boju proti 
Turkom. Poveljniku skupne vojske je uspelo zbrati velikansko floto, več kot 200 galej, dobro 
oboroženih z gibljivimi topovi. Nasproti mu je stal Ali Paša, vrhovni poveljnik otomanske flote, ki 
je štela 230 galej, ki pa so zaostajale v topovski oborožitvi. Do odločilne bitke je prišlo 7. oktobra 
1571 pri Lepantu v Korintskem zalivu. Na krščanski strani se je borilo okoli 85.000 vojakov in 
veslačev, Turki pa so v boj poslali 100.000 mož. Izid bitke je bil za združeno krščansko ladjevje 
presenetljivo ugoden. Turki so bili uničujoče poraženi. Bitka je trajala nekaj ur in v tem času je 
bilo potopljenih 113 turških galej in zajetih 117.000 vojakov, ob tem pa je bilo tudi osvobojeno 
večje število krščanskih veslačev, ki so kot sužnji poganjali turške galeje. Spopad pri Lepantu 
velja za eno največjih pomorskih bitk v zgodovini človeštva. Pomenil je prvo veliko zmago 
nad Turki. Po Evropi je zavladalo veliko veselje, na žalost pa je Evropa kmalu pozabila na 
enotnost, ki je pripeljala do zmage. Hitro so se obnovile stare zamere in tudi spopadi. Verjetno 
si nihče v krščanskih deželah ni znal niti predstavljati uničujočih posledic, ki bi jih 
prinesla morebitna turška zmaga pri Lepantu. Kmalu po zmagi je papež Pij V. za vso Cerkev 
uvedel praznik Marije Zmagovalke. Dokončno podobo prazniku je namenil njegov naslednik 
papež Gregor XIII.. Določil je, naj se praznik rožnovenske Matere Božje vedno obhaja na prvo 
nedeljo v oktobru, po vseh cerkvah, papež Klemen XII. pa je praznovanje omenjenega praznika 
l. 1716 ukazal za vso Cerkev. – Pri nas na Slovenskem je nekaj, predvsem podružničnih cerkva 
posvečenih Rožnovenski Materi Božji, med večjimi, cerkvi v Gornjem Logatcu in na Šmarni gori.  
– Priporočimo se Božji Materi, da ne bi nikoli dopustila, da bi se v Evropi kdaj izgubila 
vera v Jezusa Kristusa.  

 

 



 

 

Molitev Rožnega venca 
 

Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo 
imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v samo 
skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju. 

Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in posvečenih oseb, 
da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se 
je razvila molitev 150 zdravamarij in 30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu številu 
psalmov v Svetem pismu. 

Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in častitljivi. Sveti oče, sveti 
Janez Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega venca.  

Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50 ponovimo eno molitev zdravamarija v enem 
samem delu rožnega venca. Zdi se, da se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda 
molitev rožnega venca ni podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi 
lahko Bog zelo osebno spregovori. 
Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci. Poznamo še 
druge oblike te molitve: serafinski rožni venec, rožni venec Božjega usmiljenja in druge. 

Danes je rožni venec molitev mnogih laikov in družin. Obenem pa je postal skupna 
molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v Cerkvi srečamo. 

Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in nesvobodno preoblikujejo našo 
dušo, spoznavamo rožni venec kot blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa 
v naše srce. 

Rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo naproti cilju, ki je 
svetost. 'Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje in poživitev molitve rožnega venca 
je poklicanost vseh k svetosti. 

»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odlikovalo predvsem po umetnosti molitve«. Krščanska 
občestva naj postanejo »pristne šole molitve« v novem tisočletju. 

                                                             (Iz Apostolskega pisma: Rožni venec Device Marije, papeža Janeza Pavla II.) 

 

 

 



 

 

 

Izbiranje župnijskih pastoralnih svetov v župnijah Škofije Celje 2022 

 

V nedeljo, 16. oktobra 2022 bomo v župnijah Celjske škofije izvedli izbiranje novih 

župnijskih pastoralnih svetov, katerih mandat bo trajal 4 leta, do l. 2026 oz. do datuma, 

ko bo novo izbiranje ŽPS na področju celotne Slovenije. 

 

Predlogi za izbiro članov ŽPS 

 

Prosimo vas, da za člane župnijskega pastoralnega sveta v mandatnem obdobju 2022–

2026 predlagate največ šest župljanov iz vašega okolja, ki jih odlikujejo trdna vera, 

nravno življenje in razsodnost. Posebno bodite pozorni na to, da so osebe, ki jih boste 

predlagali, dejavni člani vašega župnijskega občestva, ki so pripravljeni poglabljati 

svoje znanje in razvijati svoje sposobnosti na področju pastoralnega dela (na 

dekanijskih in škofijskih izobraževanjih za člane ŽPS) oz. imajo darove, s katerimi 

bodo lahko g. župniku dejavno pomagali pri načrtovanju, spodbujanju in izvajanju 

pastoralnega dela v vaši župniji.  

 

 

*************************************** 
 

 

Takole je bilo zapisano v škofijskih sporočilih. – Volitev novega ŽPS seveda ne 

pomeni, da bi morali biti vsi člani novi. Prosim, da dosedanji člani ostanejo še naprej, 

kolikor je mogoče. 

Vzemite volilne liste, ki so in še bodo na razpolago v cerkvi. Vzemite tudi za tiste, za 

katere mislite, da bodo volili. Izpolnjene liste prinesite najpozneje do nedelje,             

16. oktobra. Glede na število glasov bo potem sestavljen nov Župnijski pastoralni svet. 

Vsi, ki bodo izvoljeni, bodo potem še osebno potrdili, če izvolitev sprejmejo.  

Ko škof ordinarij potrdi seznam članov ŽPS, se nov ŽPS razglasi pri nedeljski sveti 

maši.  

 

 

*************************************** 

 

 

 


