Začel se je oktober, mesec rožnega venca. Pri nas ga molimo vsako nedeljo pol ure
pred mašo. Vabljeni, da se nam pridružite. Molimo ga lahko tudi doma – zelo
priporočljivo, na poti, v avtu, v tišini, ko ne moremo spati …
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1.okt.: začetek rožnovenske pobožnosti
4. oktober: prvi četrtek, ob 9. molitev za duhovne poklice v
Sp. Kungoti
5. oktober: prvi petek, ob 9. molitev za duhovne poklice v
Zg. Kungoti

______________________________________________________
BESEDA ŽIVLJENJA: DA SPREGLEDAM (Mr 10, 46-52)

7. okt. prva nedelja, rožnovenska Mati Božja; začetek Tedna za življenje, da cenili
življenje, se ga veselili in zanj skrbeli z življenjskim pogumom in odgovornostjo.

Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho. Slepi Bartimaj je sedel ob poti. In ko je slišal, da je to
Jezus Nazarečan, je začel vpiti: "Jezus, Davidov sin, usmili se me!" Mnogi so ga grajali,
naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: "Davidov sin, usmili se me!" Jezus je obstal in
rekel: "Pokličite ga." Poklicali so slepega in mu rekli: "Le pogum, vstani, kliče te."
Pohitel je k Jezusu in ta ga je vprašal: "Kaj hočeš, da ti storim?" Slepi mu je dejal:
"Učitelj, da bi spregledal." Jezus mu je rekel: "Pojdi, tvoja vera te je rešila." Takoj je
spregledal in šel za njim.

12. oktober: Duhovne vaje za župnijske animatorje za duhovne poklice v

Kako me ta odlomek nagovarja?

6. in 7. oktober v Olimju duhovne vaje za župnijske animatorje in za molivce za
duhovne poklice. Prijavite se pri s. Štefki Klemen. Vabljeni, lepo je.

Olimju. Prijavite se pri s. Štefki (
13. oktober: župnijsko romanje molivcev za duhovne poklice in vseh, ki molijo
zanje, na Brezje. Prijavite se čim prej.
21. oktobra misijonska nedelja. Dar za misijone po svetu. Misijonarji so izjemno
pogumni ljudje, vztrajni, zmožni premagovati neverjetne težave in daljave do krajev,
do ljudi. Vedno najdejo pravo rešitev, da bi pomagali ljudem, oznanjajo Kristusa in
prinašajo veselo oznanilo ljudem.
26.–28. oktobra romanje v Međugorje.
VEROUK redno po urniku.

V tem mesecu bo blaženi papež Pavel VI. proglašen za svetnika.
"Gospod podpira vse, ki padajo,
vzdiguje vse, ki so upognjeni.
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo. (Psalm 145, 14)
_____________________________________________________________
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Poznamo že ta dogodek, ta Jezusov čudež. Med
mnogimi.
Tudi v današnjem času me nagovarja. Tudi mi smo
tolikokrat slepi za duhovne vrednote, za vero, za
Božje življenje. "Jezus, Davidov sin, usmili se me."
Tudi danes ga smem vsakokrat klicati, ko sem v stiski;
ko ugotovim, da sem zavozila; ko trpim; ko ne vem,
kako naprej …
Mnogi, ki so Bartimaja hoteli utišati, so bili sedaj pripravljeni pomagati,
spodbujati. To je drža kristjana, da molimo drug za drugega, spodbujamo k
dobremu, opogumljamo klecava kolena.
Prosimo, da bi "spregledali", našli pravo pot za svoje življenje, ki vodi k
našemu cilju, k Bogu. Priporočimo se mu, prosimo za "zdravo pamet"; prosimo
ga, naj bo z nami, še posebej, ko se odločamo, ko želimo odpustiti, ko
hrepenimo po Dobroti, Ljubezni. Da bi tudi jaz, ti, mi slišali Jezusove
spodbudne besede: Tvoja vera te je ozdravila.
IZROČI SVOJO POT GOSPODU, UPAJ VANJ IN ON BO STORIL. Ps 37,5

Dragi prijatelji!
Oktober je v pravem pomenu mesec
rožnega venca. 7. oktobra namreč
obhajamo praznik rožnovenske Matere
božje, 13. oktobra pa se spominjamo
zadnjega prikazanja v Fatimi, pri katerem se
je Marija razodela kot rožnovenska Mati Božja.
Bog je v svojem usmiljenju podelil tej molitvi posebno učinkovitost tako za
ohranitev vere kot za obrambo Cerkve pred sovražniki in tudi za obvarovanje
sveta pred vojnimi katastrofami. Ker namreč rožni venec ponavzoča Marijo, je
najmočnejše orožje proti satanu.

ZA KAJ NAJ MOLIM?
V molitvi rožnega venca ob Mariji premišljujemo Jezusovo življenje od rojstva,
javnega delovanja, trpljenja in vstajenja. To molitev lahko darujemo za razne
namene in potrebe, predvsem pa za mir in medsebojno ljubezen na svetu ter
v zadoščenje za mnoge krivice in žalitve, ki jih storimo Bogu in drugim. V
molitvi prosimo za uspeh pri delu, za zmago nad napori. Molitev nam bo tudi
zadnja uteha in pomoč v smrtni stiski, ko se bo duša ločila od telesa, stopila
pred Boga, na prag večnosti. Molitev in pripravljenost sprejemati vsakogar, pa
četudi najmanjšega izmed nas, je sigurna pot do Božjega kraljestva.
Naj nas ta molitev v tem mesecu združi vsaj v cerkvi, če tolikokrat ne najdemo
časa zanjo doma. Vsako nedeljo vedno pol ure pred sveto mašo molimo rožni
venec, za naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … vabljeni k
molitvi tudi doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca.
Ni treba, da je molitev dolga. Molitev je vredna, ko jo moliš s srcem, s telesom
in dušo. Jezus je rekel, naj ne blebetamo.

KO POLOŽIMO SVOJE PROBLEME V ROKE
BOGA, ON POLOŽI MIR V NAŠE SRCE.

Če se mi zdi, da nimam časa za rožni venec ali vsaj za desetko, lahko
molim posamezne očenaše za različne namene, ki se jih v življenju ne
manjka. To lahko molim kjer koli, med delom, na poti, v avtu, saj ni treba
šteti. Npr.: Bogu priporočimo naš dan …
za mir v svetu
za papeža Frančiška, njegovo poslanstvo in zdravje
molimo za našo domovino
molimo za državne voditelje
molimo za zdravo pamet vseh, ki nas vodijo
molimo za blagoslov zemlje in vremena
molimo za slovensko Cerkev in njene voditelje
molimo za duhovnike in duhovne poklice
molimo za vse, ki blatijo Cerkev v javnosti
molimo za zveste in vesele duhovnike
molimo za našo župnijo
molimo za družine
molimo za zvestobo zakoncev
molimo za svoje otroke in vnuke
molimo za vse nerojene otroke
molimo za mlade, za njihovo pot v življenje, za njihovo delo in vero
molimo za tiste, ki iščejo zaposlitev
molimo za vse, ki se nam priporočajo v molitev
molimo za naše nasprotnike
molimo, da bi mogli odpustiti
molimo za vse, ki ne verujejo, ki ne molijo, ki ne znajo moliti
molimo za bolne in tiste, ki imajo skrbi
izročimo vse, ki so na cesti, naj jih Gospod blagoslovi in varno pripelje na cilj

molimo za vse, ki trpijo in ne morejo odpustiti
molimo za zdravstveno osebje v bolnišnicah, domovih za ostarele
molimo za vse, ki se trudijo za svetost, za vse molitvene skupine
molimo drug za drugega
molimo, da se izpolni Božji načrt
molimo za današnji dan
molimo za nas vse, za večjo vero in vztrajnost v Gospodu
molimo za umirajoče
molimo za pozabljene duše v vicah …

