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»…opominjam te, da ponovno
razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi
… Bog nam ni dal duha boječnosti,
temveč duha moči, ljubezni in
razumnosti. Nikar se torej ne sramuj
pričevanja za našega Gospoda.«
2 Tim, 1, 6-8

Nobenemu človeku čisto ne verjamem, če reče: »Iščem Boga, pa ga ne najdem!«
Mesec oktober stoji pred vrati in z njim posebna priložnost, da se spet bolj posvetimo molitvi: osebni, molitvi v družini
ali skupaj s so župljani pred sveto mašo.
Od srca želim, da bi močno učinkovala molitev rožnega venca, ko z Marijo prinašamo pred usmiljenega Boga svet in z
njim vse naše potrebe. Prosim, da bi nas spodbudila in opogumila, da se bomo lahko v poslušnosti Svetemu Duhu
(trdni veri) modro in pravilno odločili za tisto, kar na Bog razodeva kot svojo voljo in s tem naše poslanstvo.
Poklicani smo za službo molitve.
Kako čudovito je, ko človeku zmanjka besed…, z ustnicami ponovno oblikuje molitev, ki se mu je skozi leta globoko
vtisnila v srce.
Bog ve, kolikokrat je bila že izgovorjena…, za desetletja odmaknjena…v srcu pa zasidrana za prav ta trenutek, ko oživi
beseda psalmista, ki moli v 63. psalmu: »Moja duša se te je oklepala, podpirala me je tvoja desnica.«
V vsakem človeku glej svojega brata, svojo sestro…/tako gleda Bog/ in videl boš Njega!

ABRAHAMOVA SKUPINA
vsako drugo sredo v mesecu, ob 19.00
Abrahamova skupina povezuje osebe v tretjem življenjskem
obdobju, ki so jim skupne temeljne krščanske vrednote.
Združujejo se v majhnem odprtem župnijskem občestvu.
Odprto je za srečanja z župljani vseh življenjskih obdobij.
Letos je 10 letnica delovanja Abrahamove skupine v naši
župniji. Jubilejno praznično leto. Za nami so leta prihajanja
in odhajanja. Skupino tvorijo župljani po 50. letu. V »mladih
letih« je skupina štela 50, danes je Sar in Abrahamov od 20
do 30. Sare so v večini, Abrahamov le za vzorec.
Povprečna starost je večja od Abrahamove. Čudno se sliši,
primanjkuje nam pomladka.

SPOZNAVAJMO SVETO PISMO
Starejši želijo povedati otroku … da ga imajo radi …in to
tudi pokažejo. Otrokom želijo razodeti ljubezen in sami
pokažejo kaj je dobro in kaj ne. Padcev ne morejo
preprečiti, a vedo, da se tudi preko napak učijo za
svobodna in ljubeča bitja odnosov.

Skupina se srečuje enkrat mesečno od oktobra do maja.
Povezuje nas: obujanje spominov na lokalno zgodovino;
srečanja z duhovniki, redovnicami, sosednjimi župnijami;
obiski razstav, galerij in muzejev; spoznavanje svetovnih
religij; s sliko in besedo potujemo po svetu; poučujejo nas o
telesnem in duševnem zdravju; romamo po slovenskih
svetih krajih… Duhovnika sta naša duhovna očeta in
spremljevalca.

Vabljeni na svetopisemske večere, ob sliki in besedi,
vsako sredo , ob 19.00 v župnišče.

Papež Janez Pavel II med drugim v Pismu starejšim napiše
»Starost je v luči in lastni govorici Svetega pisma prikazana
kot »ugodni čas« za izpolnitev človeške avanture: je del
Božjega načrta za vsakega človeka kot čas kamor se vse
steka, da bi mogli bolje zaznati smisel življenja in doseči
modrost srca. Če starostnike izključimo je isto, kakor če bi
se odrekli preteklosti, v kateri tičijo korenine sedanjosti in to
v imenu neke modernosti brez spomina.«
Modri Sirah pravi: »Ne zavračaj govorjenja starih, saj so se
tudi oni učili od svojih očetov.«

V Svetem pismu želi Bog povedati
ljudem povsem enako …
Kako je Sveto pismo nastalo? Kaj piše apostol Pavel?
Kje je Betsajda? Je Poncij Pillat zares živel? Kaj
poznavanje Svetega pisma pomeni meni? Morda
ničesar? Je vse izmišljeno? Kaj pa če ni …

PREMIERNI OGLED FILMA »DVE ANICI«
in filma o bl. ALOJZIJU GROZDETU
Premierni ogled bosta spremljali tako obe Anici, naši
župljanki, katerih pot je Bog zaznamoval še posebej
zanimivo… kot tudi režiser, snemalec in drugi snovalci
obeh katoliških filmov.
Vabljeni v župnijsko dvorano v petek, 25. oktobra,
ob 19.00.
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sv. Terezija Deteta Jezusa,
devica in cerkvena učiteljica
sv. Angeli varuhi
sv. Gerard, opat
prvi petek

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

prva sobota

18.30

27. NEDELJA MED LETOM
rožnovenska nedelja

8.00
10.00

Rožnovenska Mati Božja

18.30

sv. Pelagija, spokornica
sv. Dionizij, škof in mučenec
sv. Danilo, mučenec
sv. Filip, diak

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

za duše v vicah
+Helena Sedej
+Stanko Pirnat, obl.
+Peter Rot; +Anica Dovč
za duše v vicah
+++Silvi, Andreja Belcijan in Silvester
++Marjan in Franc Mihelčič
+++družine Junc
za duhovne poklice in njih svetost
+++starši Umek in Trdan
za farane
+Vanda Peterca; +Anton Šijanec
v čast Rožnovenski Materi Božji
+Jože Šipelj, obl.
v zahvalo za zdravje
+Jure Grošelj, obl.
+Mihaela Gril
+++družine Buč in Slavko Koračin; +Peter Rot
v zahvalo
+Janez Poplatnik, obl, +Jožica Horvat, 30. dan
+++Nemec
+++Sitarjevi
++Maks in Milan Špacapan
+Franci Klavžar, obl.
za župljane
+Toni Zajc, obl.

sv. Maksimilijan Celjski,
mučenec

18.30

28. NEDELJA MED LETOM

8.00
10.00

sv. Kalist I., papež

18.30 +++Poženelovi; +Majda Braune, 30. dan

sv. Terezija Velika, redovnica
sv. Marjeta, devica
sv. Ignacij Antiohijski, škof in
mučenec
sv. Luka, evangelist

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

za zdravje
v dober namen ®
+Majda Braune
+Ernest Farič, 30. dan;+Alojzija Grum, 30. dan
+Marija Butala
+Marija Homovec, 30. dan
+Andreja Bezek
++starša Rome, obl; +++Sitarjevi.

sv. Izak, mučenec

18.30 +Ivan Kern, obl.; po namenu

29. NEDELJA MED LETOM
misijonska nedelja

8.00 za župljane
10.00 +++rodbina in Anton Bregant

sv. Uršula, devica in mučenka

18.30 +Jožko Pirnat

sv. Janez Pavel II., papež
sv. Janez Kapistran, duhovnik
sv. Anton M. Klaret, škof
sv. Darinka, mučenka

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30

za blagoslov v zakonu
+++družine Plevel
v čast Srcu Jezusovemu
+Ernest Farič
za srečno zadnjo uro
+Majda Braune
+Janez Kotnik, obl.
+Nežka Kastelic, obl.

BRALCI BOŽJE BESEDE
27.nedelja med letom
sobota ob 19.00: Andreja Droljc
nedelja ob 8.00:
Mihaela Leskovar, Olga Duh
nedelja ob 10.00:
Blaž Valič, Andreja Valič
28. nedelja med letom
sobota ob 19.00: Sonja Dajnko
nedelja ob 8.00:
Toni Štampfl, Petra Štampfl
nedelja ob 10.00:
Slavko Purič, Valerija Purič
29. nedelja med letom
sobota ob 19.00: Breda Dobre
nedelja ob 8.00:
Franci Zajec, Sabina Zajec
nedelja ob 10.00:
Tomaž Sever, Miha Sever
30. nedelja med letom
sobota ob 19.00: Peter Šabič
nedelja ob 8.00:
Stane Kadunc, Marija Šušteršič
nedelja ob 10.00:
Gregor Šijanec, Helena Šijanec

DOGODKI V SEPTEMBRU:
2. oktober
Srečanje katehetov, ob 19.00.
Srečanje Biblične skupine, ob 19.00.
Srečanje II. zak. skupine, ob 20.15.
3. oktober
Srečanje sodel. Karitas, ob 17.30.
Srečanje bir. animatorjev, ob 19.00.
Srečanje III. zak. skupine, ob 20.15.
4.- 6. oktober
Duhovne vaje za birmance na Bledu
9. oktober
Srečanje Abrahamove sk., ob 19.00.
12. oktober
Srečanje I. zak. skupine, ob 10.00.

sv. Demetrij, mučenec

18.30 +++Braunetovi; v čast Materi Božji po namenu

17. oktober
Pogled v Sveto Deželo, ob 19.00.

30. NEDELJA MED LETOM

8.00 za župljane
10.00 +++Ham

20. oktober
Kucja dolina, ob 19.00.

sv. Simon in Juda Tadej,
apostola

18.30 v čast Materi Božji po namenu;

22. oktober
Seja ŽPS, ob 18.30.

sv. Mihael Rua, redovnik
sv. Marcel, mučenec
sv. Volbenk

7.00
18.30
7.00
18.30

v čast Materi Božji po namenu
za duhovne poklice
po namenu
+Ernest Farič

7.00 za duše v vicah
18.30 +Majda Braune

Več informacij na naši spletni strani:

http://zupnije.rkc.si/lj-koseze/
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