02. oktober 2011

NEDELJA

27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA

02.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Branka Pečnik
ob 10h za +Antona Pecl in Franca Novak

Ponedeljek

Frančišek Borgia

03.10.

ob 19h za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger

Torek

Frančišek Asiški

04.10.

ob 7h

Sreda

Marija Favstina

05.10.

ob 19h za +Rozalijo Parežnik, kot osmina

Četrtek

Bruno, ustanovitelj kartuzijanov

06.10.

ob 8h

Petek

Rožnovenska Mati Božja – prvi petek

07.10.

ob 19h za +Marico Audič, roj. Dušak

Sobota

prva sobota

08.10.

ob 7h

NEDELJA

28. MED LETOM

09.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavka Reher, obl.
ob 10h (1) za rajne Boštjanove
(2) za +Marijo in Franca Pohajač

za +Anico Čakš

na Pernovem za +Berto Pečnik

za +Stanka Arnšek

*************************************************************
PRVA NEDELJA V OKTOBRU – ROŽNOVENSKA NEDELJA

Vstopili smo v 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, ampak da se
bo bolj pogosto grel v naših
rokah. Naj ta meditativna
molitev postane del našega
življenja!

Kraljica svetega rožnega venca
Kadarkoli so otroci v stiski, se zatečejo k materi. Tako se je sv. Dominik
zatekel k Mariji, materi Božji, pred krivoverci. Marija mu je naročila, naj
nauči vernike moliti rožni venec – 150-krat Zdrava Marija s petnajstimi
dodanimi skrivnostmi našega odrešenja – rojstva, smrti in vstajenja Jezusa,
veselja in žalosti. Sv. Dominik je tako zasadil rožni venec. Molile so ga
družine, občestva in tisoči so se od krivoverstva zopet vrnili v naročje prave
Cerkve. V deželah katoliškega sveta so nastale številne bratovščine rožnega
venca. Kadarkoli so bili kristjani v kakšni stiski, so imeli javne procesije in
molili rožni venec v trdnem upanju, da jim bo Bog na Marijino priprošnjo
poslal pomoč. Najhujša preizkušnja za kristjane so bili Turki, tudi za
Koroško in za Lavantinsko dolino. Leta 1571 so Turki z več 100 ladjami
napadli kristjane. Pri Lepantu je prišlo do pomorske bitke. Medtem ko so se
junaki bojevali, so kristjani molili rožni venec in prav na dan, ko je
bratovščina rožnega venca imela procesijo, so kristjani dosegli sijajno
zmago. Sv. papež Pij V. je v hvaležen spomin postavil praznik rožnega
venca: Častiti Marijo zmagovalko. Ta praznik je papež Klemen XI. razširil
na vso Cerkev in določil, da se praznuje vsako leto na 1. nedeljo v oktobru.
Rekel je: »Ta praznik se mora obhajati, da bi srca vernikov čimbolj razvneli
za češčenje najslavnejše Device.« Zato še danes obhajamo praznik rožnega
venca ter molimo sv. rožni venec Bogu in Mariji v čast. Rožni venec je
najlažja, najlepša in najmočnejša molitev!
Po.: A. M. Slomšku

