
 

 

           07. oktober 2012 
 
 
 
 

NEDELJA 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA                 

07.10.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +Slavka R ehar, obl.       

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Jožeta in  Štefko K rajnc              

Ponedeljek Benedikta                                                                  

08.10.                 ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    za +F rančiško K rajnc in  vse K rajnčeve          

Torek Dionizij                                                                                                   

09.10.            ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +A lojza L ešnik                              

Sreda Danilo                                                                                    

10.10.       ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    za +Jožico V ipavc, 30. dan           

Četrtek Firmin                                                                                                                                                                

11.10                   ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem    za +A ngelo N ovak                

Petek Maksimilijan Celjski – ZAČETEK LETA VERE                                                                                                                                           

12.10. ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    v  dober nam en                                   

Sobota Gerald                                                    

13.10.          ob 7h   ob  7h   ob  7h   ob  7h       za +H eleno in  M ajdo D uša, obl.                 

NEDELJA 28. MED LETOM                               

14.10. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +A lojza in  Terezijo Ježovnik  

                                       ter A lojzijo  K rajnc, obl.  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Jakoba Ž agar in  V engustove iz  H ram š  

 



 
* Naš Mešani cerkveni pevski zbor pripravlja dobrodelni koncert za obnovo orgel 
v župnijski cerkvi. Koncert bo v nedeljo, 28. oktobra, ob 15. uri v šoli Trje. 
Vstopnice (po 10 €) lahko dobite v župnišču, v trgovini Košarica in pri bencinskem 
servisu LOGO.   
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Ob nedelji rožnega venca 
 
V času sv. Dominika, v 12. stoletju, je doživela Božja Cerkev mnogo gorja, ljudje so bili preizkušani s 
številnimi tegobami. V deželi je bila velika lahkota in hude vojne, ki so zahtevali mnogo življenj, velike 
herezije in krivi nauki so tisoče oropali prave vere. Molitev je utihnila in med kristjani je zamrla 
pobožnost. Ljudje so se ločili od Boga in posuroveli. V tem pogubnem času se je pobožni duhovnik 
Dominik zatekel k Božji Materi, naj se vendar Najvišji na njeno priprošnjo usmili in da ogroženemu 
krščanstvu neko sredstvo, da se vrne k Bogu in reši velike stiske. Njegova molitev je bila uslišana. Bilo 
mu je razodeto, naj povsod uči in priporoča molitev svetega rožnega venca. Obliko pobožnosti, ki vsebuje 
vse najodločnejše skrivnosti našega zveličanja in je tako lahka in razumljiva, da si jo lahko  zapomnijo 
ter jo molijo tudi neuki. In vse se je zgodilo. V družine se je vrnila hišna pobožnost, nauki nebeškega 
zveličanja niso bili pozabljeni in med kristjane se je vrnil blagoslov nebes. 
In če nas Jezus, naš zveličar, sam opominja, naj nenehno molimo, potem nam ta oblika molitve daje v 
roke najboljše sredstvo za molitev tako podnevi kot tudi ponoči, doma kot na poti, celo ubogi slepec ima v 
rožnem vencu najlepši vzorec za molitev in premišljevanje. Kdor takšno molitev, ki jo Cerkev svojim 
vernikom priporoča, zaničuje, ta se pregreši nad zdravilom, po katerem je Bog že večkrat krščanskemu 
svetu podelil pomoč in rešitev. 
                                                                                                                                                                      Po: A. M. Slomšku 
 
  

Družinska molitev rožnega venca 
omogoči Devici Mariji, da umiri srca, 
jih pripravi za medsebojno odpuščanje 
in jih okrepi za prenašanje vsakdanjih 
težav. Preko molitve staršev otroci 
rastejo v veri in pobožnosti, tako da je 
vse njihovo življenje prepojeno s 
krščanstvom. Rožni venec omogoči 
Devici Mariji, da vstopi v družine in jih 
obvaruje pred sovražnikom, ki poskusi 
prav vse, da le zaseje razdor, prepir in 
nezvestobo. Ta oblika molitve je 
mogočno orožje, ki nam ga je Devica 
Marija podarila, da bi obvarovala naše 
družine. 

Po: www.molitev.net 

 


