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NEDELJA 26. MED LETOM – ROŽNOVENSKA  

01.10.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem   za +Slavka in Nežo Cokan  

                                              ter Marijo Sanhaber  

ob 10h   za +Saro Veber                           

Ponedeljek Angeli varuhi  

02.10.                 ob 19h   za +Terezijo Verdel                     

Torek Frančišek Borgia                                             

03.10.         ob 7h     za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger         

Sreda Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov                

04.10.                                                    ob 7h     za +Ano Kos                                     

Četrtek Favstina Kowalska                          

05.10.           ob 18h   na Pernovem   za +Zofijo Verdel, 30. dan                                    

Petek Bruno, ustanovitelj kartuzijanov – prvi petek                                                                           

06.10. ob 19h   za rajne Kovačeve                        

Sobota Rožnovenska Mati božja – prva sobota  

07.10.          ob 7h     za +Ano in Franca Reher                              

NEDELJA 27. MED LETOM                          

08.10 .  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30   na Pernovem   za +Martina in Nežo Cokan  

                                       ter Gabrijelo Zagoričnik  

ob 10h   za rajne Čretnikove                      
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Mt 21,28–32 

BISTVO JE V DELU, NE V BESEDAH 

 

Na Jezusovo vprašanje »Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« lahko brez težav tudi mi 

odgovorimo, da je delo pomembnejše od »govorjenja«. To vemo vsi. Tako je pomembneje to, kar se 

recimo naredi po volitvah, kot pa to, kar je bilo obljubljano v predvolilni bitki. Enostavno je namreč 

nekaj reči, to realizirati pa je popolnoma druga zgodba. Običajno gre pri udejanjanju za mnogo večji in 

zahtevnejši izziv. 

Ta evangelijski odlomek je vedno aktualen. V primerjavi z volitvami bi lahko rekli, da voditelji 

prihajajo in odhajajo, evangelij pa v nasprotju s tem ostaja vedno enak, z enakimi poudarki, jasnimi 

obljubami in »posledicami«. Vedno se nanaša na mene osebno, z osebnim pristopom in nagovarjanjem.  

Skozi ogledalo evangelijskega odlomka poglejmo naše življenje. Kateremu od sinov smo podobni? 

Tistemu, ki takoj reče »Da.« in potem ne naredi ničesar, ali tistemu drugemu? Vprašanje, ki nam 

zagotovo pomaga izprašati vest. Jezus nas z ostrimi besedami želi prebuditi iz naših »iluzij« in izničiti 

naše predsodke, ko omeni »cestninarje in nečistnice«. Jasno nam pokaže našo podobo v ogledalu. 

Spadamo med tiste, ki se imajo za posebej pobožne in poslušne Božji volji, ko je pa treba pristopiti k 

»resnemu delu« za zveličanje, pa popolnoma odpovemo? 

Ker je Jezus na prvo mesto postavil cestninarje in prostitutke, je nadvse šokiral množico. Tudi danes 

reakcija ne bi bila nič drugačna. Vendar nam s tako izrazito podobo želi zgolj povedati, kaj konkretno 

v njegovih očeh kaže na veličino človeka. Pomembna so mu dela, ne lepe besede. Na podlagi naših del 

se bo odločalo o tem, kdo pojde v nebeško kraljestvo. 

Druženje ob oltarni mizi nas krepi, Božji kruh z oltarja pa nam daje notranje moči, da zmoremo 

opraviti poslanstvo in delo v vinogradu, v katerega vsakogar izmed nas vabi. Odzovimo se in delo tudi 

opravimo! 

 

 

 

A kaj se vam zdi?  
Neki človek je imel 

 dva sina. Obrnil se je  
k prvemu in rekel:  

‚Sin, pojdi danes delat  
v moj vinograd!‘  

Ta je odgovoril: ‚Nočem!‘ 
Pozneje pa se je skesal  

in je šel.  
Stopil pa je k drugemu  

in rekel prav tako.  
Ta je odgovoril:  

‚Pojdem, gospod‘,  
pa ni šel. Kateri teh dveh  
je očetovo voljo spolnil?« 

Pravijo: »Zadnji.«  
Jezus jim reče:  

»Resnično, povem vam,  
da pojdejo v Božje  

kraljestvo cestninarji  
in nečistnice prej ko vi.«  

 
(Mt 21,28–31) 



Po: p. J. Župiću 

 

 

 

DANES ZAČENJAMO MESEC OKTOBER –          

MESEC ROŽNEGA VENCA 
 

 

 

 

Vstopili smo v mesec oktober, ki je mesec molitve 

rožnega venca. Verjamem, da ima vsak izmed nas doma 

rožni venec, zato poskrbimo, da ne bo sameval v kakšnem 

predalu, na polici ali še kje, ampak da se bo bolj pogosto 

grel v naših rokah. Naj ta meditativna molitev postane del 

našega življenja. Naj »jagode« na vrvici polnijo naš 

vsakdan z (za)upanjem in ljubeznijo ter krepijo naš odnos 

z ljudmi, nebeškim Očetom in Marijo. 
 

                                                                                                                                Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – A 

 

 

 

"O prelepa preprostost vere, veliko si nam podelila s tem starim družinskim molkom, ki 

visi na porjavelem žeblju na steni omare. Nanj so navezani najlepši spomin mojega 

življenja. 

Črne kroglice so nanizane na močni pleteni vrvi, tudi križ na vozlišču je lesen, le 

obroček, ki je nanj pritrjen, je iz kosti. O, ta križ! Ves je obrabljen od prijemov in 

poljubov; komaj še razločim Kristusovo telo na njem. Pri križu se začenja in konča naša 

molitev ... Žena ali mož, ki ga je prvi posvetil s svojo molitvijo, že zdavnaj počivata v 

Bogu, toda rožni venec nas še druži z njimi. Kakor plezalci smo, ki so v gorski steni 

navezani na rešilno vrv; in to vrv drži sama Mati Božja v rokah. Vemo, da ne bomo 

padli, dokler se je bomo oklepali. Dragocenejša je od materinega poročnega prstana ali 

uhanov ... 

Ne, brez molka ne bi bilo našega doma, kakor bi ne bilo družine brez očeta in matere. 

O, ve lepe, obrabljene jagode! Očenaševe so kakor orehi, zdravamarije kakor češnje. 

Kadar zdrkne druga ob drugo, je slišati, kot bi z velike višine kanila kapljica vode na 

skalo. Tako okorno izrezljane iz lesa, niti povsem okrogle niso. Podobne so molitvam 

izmučenih ljudi. Nihče razen Boga ne ve, koliko zdravamarij je zdrknilo po teh jagodah 

v nebeški ribnik. Čez sto let so že stare, dvesto let morda, in vsakokrat, ko udari pri 

molitvi druga ob drugo, potrka na rajske duri: "Tik, – poslušaj dobri Bog, usmili se nas 

... Saj si se za nas učlovečil ..., za nas trpel ..., nam v pričevanje od mrtvih vstal ..." 

Vsaka jagoda je zaznamovana v nebeških urbarjih kot zrno, vrženo v zorano njivo, ki 

obrodi stoteren sad ..." 
 

Dr. Emilijan Cevc, Preproste stvari 

 

_________________________ 

 

OBVESTILO:     V Domu sv. Jožefa nad Celjem bo v torek, 3. oktobra, ob 20. uri uvodno srečanje 

katehumenov (odraslih pripravnikov na krst, obhajilo ali birmo). Srečanja bodo potekala vsak torek v 

mesecu do velike noči. 



 


