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OKTOBER - VINOTOK
6-27- NED. = ROŽNOVENSKA, BRUNO 7.-za župljane,
Mišo Rus,Marija,Franc Šticl,pok.Pristovnik 10.Franc,Kristina,Branko Macuh,Alojz,Angela
Ambrožič, Marija Urlep, Marija Vantur,.Albin Pernat,
7-PON= ROŽNOVENSKA MB 8.- po nam. Brezmadežne
8.TOR= TAJDA
8.-na čast bl.A.M.Slomšku,
9.SRE=DIONIZIJ 15,30.-Dom v Poljč..-po nam.
10.ČET=DANIJEL(DANILO) 8.- v zahvalo MARIJI
11PET= JANEZ XXIII 18.- za d.poklice Franćiška
Erker,

12.SOB= MAKSIMILJAN CELJSKI Ž.-17.Anton
Primožič, po nam Z.R
13.26-NED= 7.- za farane,,Frančiška,Franc Erker
10.-Terezija,Cvetko,Albin Leskovar in Sabina,
Magda Kavčič, Bojan Sinič, Karl Brglez
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju - PATER KOS MILAN O41260724
in v Laporju v dneh skozi teden

BIRMA –31.05. 2020 10. uri
PRVO OBHAJILO – 7.06. 2020 ob 10.uri

SKRIVNOSTI SVETEGA
ROŽNEGA VENCA
- SKRIVNOSTI NAŠEGA
ODREŠENJA,
NAŠEGA

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.«
Lk 17,5–10

TUDI NAM POMNOŽI VERO

Ko so apostoli prosili Jezusa, naj
jim pomnoži vero, jim je rekel, da tudi vera,
ki bi je bilo le za gorčično zrno, dela
čudeže.
Morda je Jezus s to primero hotel povedati
še nekaj več: kakor za zrno velja tudi
za vero, da ni nekaj mrtvega,
negibnega in okamenelega, temveč
skriva v sebi življenjsko silo in sledi
zakonom rasti in razvoja.
Vedno manj je ljudi, ki bi jim bila vera
položena v zibelko in bi jo sprejeli tako
samoumevno kot materin jezik.
Vedno več pa je takšnih, ki so se do nje
dokopali po dolgem iskanju, skozi zmote
in dvome in še vedno vsak dan sproti čutijo,

kako je ta njihova vera ogrožena.
Mnogi kristjani imajo kdaj težave s kakšno
versko resnico. Iskrenega vpraševanja
in iskanja pa ne moremo že kar enačiti
z verskim dvomom. Pošteno in vestno
iskanje je znamenje ponižnosti in
pripravljenosti poslušati, je priznanje:
ne vem še vsega.
Človek je popotnik in tudi njegova vera je
potovanje. Že pot k veri je dogajanja, ki
lahko traja leta in leta. Bog se javlja
polagoma in posredno: prek Cerkve,
pridig, knjig, prijateljev, doživetij. Bog
prihaja kot jutranja zora.
Svetloba počasi zmaguje nočno temo.
Ne zasveti takoj z vso močjo. Nad
obzorjem se pojavljajo oblaki.
Marsikaj ostane dolgo nejasno.
Pojavljajo se težave. Vendar,
čeprav imaš tisoč težav v veri, še
ne pomeni, da dvomiš, je nekoč
zapisal kardinal J. H. Newman.

Rast v veri je odvisna od tega, ali se obračamo
na Boga in se pogovarjamo z njim v osebni in
skupni molitvi. Molitev je duša in dihanje vere.
Brez nje ji zmanjka hrane in kisika.
Če se nam bo kdaj v veri stemnilo
in bomo težko molili, ponovimo za
apostoli vsaj tisto prošnjo, ki je ena
najlepših in najpotrebnejših:
Gospod, pomnoži nam vero!«
Po: B. Dolenc

Z molitvijo rožnega venca se
pravzaprav pustimo voditi Mariji, ki
je zgled vere, ko nam

premišljevanje Kristusovih
skrivnosti pomaga prevzeti
evangelij in tako preoblikovati vse
naše življenje.
Po zgledu sv. Janeza Pavla II., ki
nam je zapustil apostolsko pismo
Rosarium Virginis Marie (Rožni
venec Device Marije), vas še
posebej v mesecu oktobru povabim
k molitvi rožnega venca tako
osebno kot v družini ali skupnosti,
da tako vstopite v Marijino šolo, ki
nas vodi h Kristusu, živemu
središču naše vere.
Po: Benedikt XVI.

Tako tudi vi, ko naredite vse, kar
vam je bilo ukazano, govorite:
»Nekoristni služabniki smo;
naredili smo, kar smo bili dolžni
narediti.«
Lk 17,10

Gospod Jezus, te tvoje besede nam zvenijo
trdo. Mi smo navajeni delati za plačo, za
plačilo
ali vsaj za besedo zahvale.
Ti pa praviš, da nam ne
pripada nič,
da smo nekoristni
služabniki.
Ali nisi nekoliko prezahteven?
Ali si mi, ki udejanjamo tvojo besedo,
in to marsikdaj z mnogo truda,

ne bi zaslužili vsaj nekaj priznanja,
morda, kaj vem, kakšen majhen čudež?
Kaj pa imamo sicer od tega, da smo dobri,
ubogi v duhu, usmiljeni, pošteni, čistega srca,
nenasilni?
Kakšno korist imamo, če odpuščamo, če se borimo za
pravičnost in mir?

Gospod Jezus, kako težko nam je razumeti,
da ti ničesar ne zahtevaš od nas zaradi sebe!
Vse, kar nam zapoveduje tvoja beseda,
je v naše dobro, za naše odrešenje, večno
življenje.
Le kaj bi si lahko še želeli?
Gospod Jezus, imaš prav, smo nekoristni
služabniki,
saj vse, kar želiš, da naredimo,
naredimo za sebe. Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

ki je bil krščen v Jordanu,
ki je v Kani naredil prvi čudež,
ki je oznanjal božje kraljestvo,
ki je na gori razodel svoje veličastvo,
ki je postavil sveto Euharistijo
ŽALOSTNI DEL

ki je za nas krvavi pot potil
ki je za nas bičan bil,
ki je za nas s trnjem kronan bil,
ki je za nas težki križ nesel,
ki je za nas križan bil.
ČASTITLJIVI DEL

ki je od mrtvih vstal,
ki je v nebesa šel,
ki je Svetega Duha poslal,
ki je tebe Devica v nebesa vzel.
ki je tebe Devica v nebesih kronal
LETA 1917. je Marija v Fatimi zaželela, da bi po
vsaki desetki dodali prošnjo:
O Jezus! Odpusti nam naše grehe, obvaruj nas
peklenskega ognja, pripelji v nebesa vse duše,
posebno še tiste, ki se najbolj potrebni tvojega
usmiljenja
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1.KI

NAJ NAM POŽIVI VERO!
2.KI NAJ NAM UTRDI UPANJE!
3. KI NAJ NAM VŽGE LJUBEZEN
VESELI DEL

1. ki si ga Devica od Sv.Duha spočela,
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete
nosila,
3. ki si ga Devica rodila,
4. ki si ga Devica v templju darovala,
5. ki si ga Devica v templju našla
SVETLI DEL OZNANJEVANJE EVANGELIJA

Pozdravljena Kraljica MATI
USMILJENJA, življenje, sladkost in
upanje naše, pozdravljena! K tebi vpijemo
pregnani Evini otroci, k tebi zdihujemo
žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej naša pomočnica,
svoje milostljive oči v nas in nam pokaži
po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni
sad svojega telesa, O milostljiva,
o dobrostljiva, o sladka Devica Marija!
»Gospod, vaš sin je vrgel kamen za menoj.« »Vas je
zadel?« »Ne.« »Potem ni moj sin.«

