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NEDELJA 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA                     

03.10.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Slavka in Julijano Reher, obl.  

10.00   za +Borisa Golavšek               

Ponedeljek Frančišek Asiški                                   

04.10.                 19.00   za +Rudija Verdel     

Torek Favstina Kovalska                               

05.10.        19.00   za +Marico Dolar                                  

Sreda Bruno, ustanovitelj kartuzijanov                   

06.10                                                    19.00   za +Franca Arnšek                                             

Četrtek Rožnovenska Mati Božja                   

07.10.         8.00    na Pernovem  za +Marijo Novak                   

Petek Benedikta                                          

08.10.  19.00   za +Angelo in Mirka Križan, obl.                     

Sobota Dionizij                                       

09.10.          8.00     za rajne Matecove iz Hramš                  

NEDELJA 28. MED LETOM                                   

10.10.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za rajne Cokan in Gabrijelo Zagoričnik  

10.00   za r. Podgorškove, Marčakove in Štefana Centrih  
 

 
 



 
 

27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA       
 

  
 

EEvvaannggeelliijj  
 

KAR JE BOG ZDRUŽIL, NAJ ČLOVEK NE LOČI 
 
Iz svetega evangelija po Marku  

 
Tisti čas so pristopili farizeji, in da bi Jezusa preizkušali, so ga 
vprašali: »Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?« Odgovóril jim je: 
»Kaj vam je naróčil Mojzes?« Rekli so: »Mojzes je dovôlil napisati 
ločitveni list in jo odsloviti.« Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše 
trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je 
Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapústil očeta in 
mater in se pridrúžil svoji ženi in bosta oba eno telo. Tako nista več 
dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne 

ločuje!« Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. In 
govóril jim je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, 
prešuštvuje z njo; in če se ona loči od svojega moža in se omoži z 
drugim, prešuštvuje.« 
Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce 
grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: 
»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih 
je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega 
kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« In objemal jih je, 

polagal nanje roke in jih blagoslavljal. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Mr 10,2–16 

POSVEČENA SKUPNOST 
 

Po Božji podobi ustvarjen 
človek je narejen tako, da ne 
more biti sam. V človeškem 
srcu je ljubezen, iskra 
podobnosti z Bogom, saj 
ljubezen povezuje med seboj tri 
Božje osebe. Ljubezen vedno 
potrebuje nekoga, da se mu 
razodene. Večina ljudi na svetu 
ima »poklic«, da ob svojem 

času, ko dosežejo duševno in telesno zrelost, osnujejo skupnost, ki ji pravimo 
družina. O družini je bila napisana cela gora knjig in izrečenih je bilo veliko lepih in 
globokih misli. Temeljna pa je ta, ki smo jo slišali v prvem berilu in jo je Jezus 
navedel pred farizeji: »Zaradi tega (zaradi ljubezni, medsebojne privlačnosti) bo mož 
zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso.« Iz ljubezni, ki jo 
nosi v svojem srcu, in iz potrebe, da bi to ljubezen nekomu dal, v zameno pa bi od 
njega prejel ljubezen, zrel človek zapusti družino, v kateri se je rodil in kjer je 
odraščal. 
V družini ima vsakdo svoje poslanstvo in nalogo. Mož naj bi bil modra glava družine, 
žena pa njeno srce, ki s svojo prirojeno nežnostjo prinaša v družinsko skupnost 
toplino, brez katere ni zdrave rasti. Otroci naj bi s hvaležnim in učljivim srcem 
posnemali vse dobro, kar na starših vidijo. Krščanski zakonci imajo pravico in 
dolžnost, da vsak zase in drug za drugega prosijo Boga, naj v njih okrepi milost 
zakramenta svetega zakona. To ni enkrat za vselej sklenjeni obred, ampak 
neusahljivi vir milosti in moči, ki se mora stalno obnavljati. Otrok raste ob različnih 
vplivih, predvsem svoje domače družine. Dr. Anton Trstenjak piše: »Večine lastnosti, 
ki oblikujejo njegov značaj, se otrok naleze že zgodaj v domači hiši, v družini od 
staršev pa tudi od drugih članov družine. Glavni vpliv, s katerim starši oblikujejo 
svoje otroke, ni namerna vzgoja, temveč njihovo vsakdanje ravnanje in govorjenje, 
pri katerem niti ne mislijo, da z njim vplivajo na otroke. Mirno lahko rečemo: glavni 
zgled, s katerim starši otroka vzgajajo, ni v tem, kaj delajo, kaj govorijo, marveč v 
tem, kaj in kakšni so.« 
                                                                                                                                                               Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

V MESECU MOLITVE     (rožni venec)  

MOLIMO TUDI ZA MEDSEBOJNO     

POVEZANOST IN BOŽJI BLAGOSLOV    

V NAŠIH DRUŽINAH.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Od 3. do 10. oktobra traja TEDEN ZA ŽIVLJENJE.  

Geslo tega tedna je: Z VESELJEM DO ŽIVLJENJA SKRBIMO DRUG 

ZA DRUGEGA.  

 

Razmišljanja in video prispevki tega tedna so objavljeni na naslovu:  

https://gibanjezazivljenje.si .  

https://gibanjezazivljenje.si/

