OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA
ŽUPNIJSKI LIST
GORNJA SV. KUNGOTA

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 …
K pomnoženi in poglobljeni molitvi rožnega venca kličejo stanje duha v Cerkvi in
državi; samo molitev nas lahko reši!

Rožni venec je molitev premišljevanja o Jezusovem življenju skozi Marijine
oči. Sestavljen je iz štirih delov:
VESELI DEL: Jezus je Vesela novica
SVETLI DEL: Jezus je Luč
ŽALOSTNI DEL: Jezus je Ljubezen
ČASTITLJIVI DEL: Jezus je novo Življenje
KAJ SE BO DOGAJALO OKTOBRA

1.okt.: začetek rožnovenske pobožnosti
4. oktober: prva nedelja, rožnovenska nedelja;
v Zg. Kungoti ob 9.30 1. sv. obhajilo, v Sp. Kungoti, 11. okt., 9.30
4. – 11. okt. Teden za življenje, da bi cenili življenje, se ga veselili
in zanj skrbeli z življenjskim pogumom in odgovornostjo.
17. okt. ob 10. sv. birma v Juriju ob Pesnici.
18. okt.: misijonska nedelja: Molitev in dar za misijone po svetu. Ob tej
priložnosti bo tudi nabirka za misijone, ki se izvaja po vsem svetu. Zbrani
darovi bodo poslani na sedež Papeških misijonskih družb v Rim, kjer jih
bodo namenili za potrebe v misijonskih deželah.
Letošnja poslanica papeža Frančiška za misijonsko nedeljo je osredotočena
na poslanstvo, in sicer poslanstvo vseh kristjanov. Ker veliko večino
Božjega ljudstva tvorijo laiki, je zato letošnji poudarek namenjen ravno
njim. Zato je tudi devetdnevnica ali molitvena ura posvečena dr. Janezu
Janežu, prvemu slovenskemu laiškemu misijonarju.
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MOLITEV: Jutranja molitev za lep začetek dneva
Moj Gospod, kot vsak dan si me tudi tokrat blagoslovil z novim jutrom.
Zbudil sem se, odprl sem oči, vstal sem, živim!
Hvaležen sem ti za to. Hvaležen sem, da nov dan začenjam
s Teboj, svež in prenovljen.
Ne vem, kaj me čaka v tem dnevu, vem pa, da se vedno lahko zanesem
Nate, na tvojo Previdnost, na Tvojega Duha in Tvoje usmiljenje.
Karkoli že mi bo prišlo danes naproti, bom sprejel,
ker je to del načrta, ki ga imaš zame.
Mogoče bo to preizkušnja, ki jo bom razumel kot del življenjske šole,
mogoče pa bo to blagoslov in nekaj lepega.
Karkoli mi že namenjaš, že zdaj se ti zahvaljujem za to!
Prosim, blagoslovi vse ljudi, s katerimi se bom danes srečal.
Blagoslovi moje otroke, starše, prijatelje, sodelavce, nadrejene,
moje učitelje in profesorje.
Še posebej, Gospod, blagoslovi vse tiste ljudi,
s katerimi nisem v najboljših odnosih in do njih gojim jezo, zamere.
Včasih to težko vidim, ampak tudi oni so tvoji sinovi in hčere,
torej tudi moje bratje in sestre.
Tudi njim nameni vse dobro v tem dnevu, meni pa daj dar odpuščanja
in modrosti, da bi te odnose znal živeti tako,
da ne bi prizadel niti sebe niti njih.
Hvala ti za ta dan. Podaril si mi ga, zato ga posvečam Tebi!
Amen.

Odkril sem bogastvo
Ko sem v rožnem vencu molil zdravamarije, sem
začel odkrivati bogastvo te preproste molitve. V njej
sem prepoznal dve osnovni molitveni drži: češčenje
in prošnje. Milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad
tvojega telesa, Jezus, so besede češčenja. Ko
izrekamo, da je nekdo poln milosti, blagoslovljen in
je Gospod z njim, mu izrekamo, da je resnično nekaj
posebnega in velikega. V drugem delu, ko želimo, da Marija prosi za nas
grešnike, pa priznavamo, da smo nepopolni in da potrebujemo pomoč.

Nebeško potrdilo
Molitev rožnega venca, ki je podprta s skrivnostmi, je tako lahko ena izmed
bogatih molitev, ki nas vodijo v doživetje posebne Marijine vloge v
odrešenju človeka. Pa tudi Marija je ob prikazovanjih, med drugim v Lurdu,
prav posebej priporočala to molitev in ji s tem “izdala” nebeško potrdilo.
Marijo počastimo s preprosto molitvijo rožnega venca, saj je to pravzaprav
slavilna molitev, ki jo spremljajo prošnje.
V molitvi zdravamarije se stikata nebo in zemlja. Na začetku izrekamo
angelove besede, ki so ob Marijinem oznanjenju prišle iz nebes, v drugem
delu pa prošnje grešnika, ki živi na nepopolni zemlji.
MOLI, MOLI ROŽNI VENEC, LJUBLJENI SLOVENSKI KROV,
ZVESTO NAD TEBOJ POČIVAL BO MARIJIN BLAGOSLOV.
TEDEN ZA ŽIVLJENJE
Od 4. do 11. oktobra bo v Sloveniji potekal Teden za
življenje 2020 pod geslom »Da bi si bili dobri sopotniki
na poti v prihodnost.« (Nadškof dr. Alojzij Šuštar)
Človek je bitje, ki je na poti. Na poti uresničevanja

življenjskega smisla, cilja, upanj in sanj. Na tej poti so človeku dani drugi,
kot sopotniki. Na tej poti tudi sami iščemo druge. Učimo se živeti drug z
drugim. Učimo se živeti za Drugega. Kakor pšenični klas.
To povabilo, »da bi si bili dobri sopotniki«, razumevamo tako, da bi
cenili drug drugega in spoštovali življenje in človeško dostojanstvo
vsakega; da bi se znali poslušati, prepoznavati resnične potrebe drugega,
soočati različnost pogledov, se spoštovati v različnosti in iskati to, kar je
skupno; da bi znali skrbeti za druge, še posebej za tiste med nami, ki so
najbolj ranljivi, predvsem na začetku in na koncu zemeljske poti; da bi si
znali priznati napake, se opravičiti, odpustiti, začeti znova. Se znova
odpraviti skupaj na pot.
Kam vodi pot? Globoko v srcu vsakega človeka je isto hrepenenje. Da bi
živel, bil srečen, skupaj z drugimi, za vedno. »Če sonca ni, od kod to
hrepenenje? … O, sonce je! Je, ker ga slutimo, ker ga v globini duše
čutimo« (Oton Župančič).
V to hrepenenje zaupamo. V tem hrepenenju, ki nas priteguje v prihodnost,
k cilju, k Luči, hodimo. Z naklonjenostjo drug do drugega. V skupnem
iskanju poti naprej in v skupnem prizadevanju.
In v spoznavanju, da smo si bratje, ker imamo vsi enega Očeta.

