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OKTOBER, MESEC
ROŽNEGA VENCA

Gospod
je
moja luč!
Ps 27,1

Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen
naši nebeški Materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po
dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji
pletemo vence iz ‚najlepših jesenskih rož‘ – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki
je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi,
je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to
čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim
vodstvom. Že več kot štiristo let obhajamo poseben
praznik Rožnovenske Matere Božje. Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila muslimanska
nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci. Leta
1571 so Turki zbrali v Sredozemlju močno ladjevje. Papež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval, da
bi krščanski vladarji združili svoje pomorske sile in
se Turkom postavili po robu, vse verne ljudi pa je
prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč
Matere Božje. 7. oktobra 1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je bilo turško ladjevje povsem uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je naslednje leto določil, naj
se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik ‚Marije Zmagovalke‘. Njegov naslednik Gregor
XIII. je spominski dan preimenoval v ‚praznik naše

ljube Gospe rožnega venca‘, papež Klemen
XII. pa je praznik raztegnil na vso Cerkev
ter ukazal, naj se obhaja na prvo nedeljo v
oktobru. Med papeži novejšega časa je molitev rožnega venca najbolj širil Leon XIII.
(1878–1903), ki je o njem napisal kar 16
apostolskih pisem in okrožnic, v katerih je
toplo priporočal vsakdanjo molitev rožnega venca, mesec oktober pa je razglasil za
mesec rožnega venca. V lavretanske litanije Matere Božje je uvrstil vzklik: »Kraljica
presvetega rožnega venca, prosi za nas!«
Papež sv. Pij X. je leta 1913 določil, da se
god rožnovenske Matere Božje obhaja stalno 7. oktobra in tako je še zdaj. Tudi papeži
tega stoletja so o rožnem vencu veliko govorili in pisali. Močna spodbuda za gorečo
molitev rožnega venca so bila Marijina prikazovanja v Lurdu leta 1858 in zlasti v Fa-

timi leta 1917. Bernardki v Lurdu se je nebeška Gospa prikazovala z rožnim vencem
v roki in Bernardka ga je molila vedno, ne
le takrat, ko je šla k votlini. Trem fatimskim
pastirčkom se je Marija prvič prikazala 13.
maja 1917 opoldne, ko so bili po tamkajšnji
navadi sredi molitve rožnega venca. Naročila jim je, naj vztrajno in pobožno molijo rožni venec za mir na svetu. Ko se jim
je 13. oktobra prikazala zadnjič, se jim je
predstavila kot ‚Kraljica rožnega venca‘. Pri
tretjem prikazanju jim je narekovala molitev, ki jo navadno ponavljamo pred vsako
desetko rožnega venca: »O Jezus, odpusti
nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega
ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega
usmiljenja.«
Vir: Katoliška-cerkve.si

BOŽJA BESEDA 27. NEDELJE MED LETOM

Iz svetega evangelija po Mateju
21,33-43

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Poslušajte drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasádil
vinograd, ga obdal z ograjo, izkôpal v njem
stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike
k viničarjem, da bi pobrali njegov pridelek.
Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in
enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnáli. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav
tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina,
rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa
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so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi
rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se
polastimo njegove dediščine!‹ Zgrabili so
ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej
prišel gospodar vinograda, kaj bo stóril s
temi viničarji?« Rekli so mu: »Hudobneže
bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem
drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem
času dajali pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali
niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so
ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.
Gospod je to narédil in čudovito je v naših
očeh.‹ Zato vam pravim: Vzelo se vam bo
Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.«
Evangelij današnje nedelje se zaključi s
še posebej strogim Jezusovim opozorilom

namenjenim duhovnikom in starešinam
ljudstva: ‚Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo
njegove sadove‘ (Mt 21,43). To so besede,
ki dajo misliti, kako veliko odgovornost ima
tisti, ki je bil poklican delat v Gospodov vinograd, še posebej tisti, ki je prijel oblast,
ter spodbujajo k obnovi popolne zvestobe
Kristusu. On je ‚kamen, ki so ga zidarji
zavrgli‘ (prim Mt 21,42), saj so ga imeli
za nasprotnika postave in kalivca javnega
reda. Vendar ravno On, zavržen, križan ter
vstali, je postal ‚vogalni kamen‘ na katerega lahko s popolno gotovostjo postavimo
temelje človeškega bivanja in vsega sveta. O
tej resničnosti govori prilika o nezvestih vinogradnikih, katerim je neki človek zaupal
svoj vinograd, da bi ga obdelovali in pobirali
sadove. Lastnik vinograda je Bog sam, medtem ko vinograd prestavlja njegovo ljudstvo,
kakor tudi življenje, ki nam ga je On dal, da
bi z njegovo milostjo in našim prizadevanjem, delali dobro. Sveti Avguštin razlaga,
da ‚nas Bog obdeluje kakor njivo, da bi
postali boljši‘. Bog ima za svoje prijatelje
načrt, toda žal je človekov odgovor pogosto

usmerjen v nezvestobo ter končno v zavrnitev. Ošabnost in sebičnost preprečujeta,
da bi prepoznali ter sprejeli najdragocenejši dar, ki ga Bog daje: svojega edinorojenega Sina. Saj, ko je ‚poslal k njim svojega
sina‘, piše evangelist Matej, ‚so ga (vinogradniki) zgrabili, vrgli iz vinograda
in ubili‘ (Mt 21,37.39). Bog izroča samega
sebe v naše roke. Sprejme, da na nedoumljiv
način postane slaboten ter razodeva svojo
vsemogočnost v zvestobi načrtu ljubezni, ki
pa na koncu predvideva tudi pravično kazen
za hudobneže (prim. Mt 21,41).Trdno zasidrani v veri na ‚vogalnem kamnu‘, ki je
Kristus, ostajamo na Njem kot mladika, ki
sama ne more obroditi sadu, če ne ostane
na trti. Samo v Njem, po Njem in z Njim se
gradi Cerkev, ljudstvo nove zaveze. O tem
je zapisal Božji služabnik, Pavel VI.: ‚Prvi
sad poglobljenega samorazumevanja
Cerkve je ravno odkritje življenjske povezanosti s Kristusom. Tako očitno, temeljno, nujno a nikoli dovolj poznano,
premišljeno ter obhajano‘
Vir: hozana.si

ANGEL VARUH

Po nekih poletnih počitnicah sem se,
ponovno po študentsko z dvignjenim palcem vračal iz Francije. Na francosko italijanski meji sem v poznih večernih urah naprosil švicarskega tovornjakarja, da me je
vzel s seboj. Nesrečnež je bil že zelo utrujen
od vožnje, saj ga ne neusmiljeni delodajalec
močno priganjal in je imel za seboj že več
kot dvajset ur vožnje brez večjega počitka.
Še isti dan bi moral dostaviti tovor do cilja.
Zaspanost ga je med vožnjo vidno zma-

govala. Ker sem bil zelo slabo podkovan z
znanjem nemškega jezika, se z njim nisem
mogel bogvekaj pogovarjati. Klub temu
sem napel vse sile in s tistimi nekaj besedami mojega ubogega besednega zaklada poskušal sodelovati pri njegovih naporih, da
bi ostal buden. V bližini Milana pa je postalo že naravnost kritično. Prosil sem ga, da
bi se ustavil. Napravil je nekaj korakov po
svežem zraku in je že hotel nadaljevati pot.
Opozoril sem ga, naj že zaradi svoje dru3

žine ne tvega toliko, a je ostal neomajen.
Sam pa si nisem več upal prisesti. Čez nekaj časa me je v avto sprejel drugi voznik.
Že po nekaj kilometrih vožnje sva naletela
na prometni zastoj. Videla sva tovornjak,
ki je prebil varnostno ograjo in zapeljal na
nasprotno avtocestno vozišče ter povzročil
hudo prometno nesrečo. V njem sem takoj prepoznal vozilo, v katerem sem se še
pred eno uro sam vozil. Kar zazeblo me je
pri srcu in s hvaležnostjo sem pomislil na
svojega angela varuha. Obenem pa mi je
bilo hudo za voznika, ki je v tistem trenutku morda celo dajal Bogu odgovor za svoje
življenje. Nikoli ne smemo pretirano zaupati v svoje sposobnosti. Prej ali slej izkusi-

mo svoje meje, a takrat je lahko prepozno.
Šala pravi, da je imel nek župnik prometno
nesrečo. Ko je na kraj nesreče prišel policist
in videl, da je župnik ostal nepoškodovan,
se je najprej ponorčeval iz njega: »Prečastiti, kako da vas ni obvaroval angel varuh?«
Župnik mu je odvrnil: »Angel varuh ne bil
z mano, dokler nisem prekoračil hitrosti
100 km na uro, potem pa se je prestrašil in
izstopil!« Božjega varstva in podpore smo
deležni, dokler sami zaupamo vanj in se
ravnamo po Božjih zapovedih. Če to zavrnemo, vozimo skozi življenje na lastno
odgovornost.
Vir: Kaj početi z vero, Družina 2003

ZGODILO SE JE:

NOV KIP SVETE BARBARE V
KAPELI NA SPODNJIH PEJCAH

Ker je neznani storilec močno poškodoval kip Svete Barbare smo kupili novega.
Mrežna vrata in okna smo dodatno zaščitili z akrilnim steklom. Ob tej priložnosti bi
se posebej zahvalil Janezu in Janiju Bedenu, ki sta priskrbela in namestila zaščitno
steklo. Blagoslov novega kipa je bil na prvo
soboto 5. septembra.
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PRED NAMI:

Molitev rožnega venca

V mesecu oktobru smo vsi poklicani, da
še posebej poživimo in poglobimo molitev
rožnega venca tako osebno, kot v v družini,
župnijskem občestvu ali povezani z verniki preko radia in televizije. Rožni venec je
molitev, pri kateri premišljujemo Jezusovo
in Marijino življenje. Njuno življenje nam
je vzor, kako naj živimo življenje povezano
z Bogom, vdano v Njegovo voljo.
Tudi letošnji oktober smo povabljeni,
da se združimo v skupni molitvi pol ure
pred večerno sveto mašo in po jutranji sveti maši v naši župnijski cerkvi na Jesenicah.
Med tednom so k vodenju rožnega venca
povabljene naslednje skupine:

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA
POLJSKO

Štiridnevno romanje na Poljsko bo upamo od 26. do 29. oktobra letos. Na romanju
si bomo ogledali Krakow, Marijino središče
v Częstochowi, Wielicka - rudnik soli, Auschwitz – koncentracijsko taborišče in Wadowice - rojstni kraj svetega papeža Janeza
Pavla II. , ki je 18. maja letos obhajal 100.
rojstni dan! Odhod avtobusa bo v ponedeljek ob 5h, vrnemo pa se v četrtek zvečer.
Cena romanja je 300€ na osebo, ki vključuje
vstopnine, polni penzion, nočitve v dvoposteljnih sobah v hotelu FeroExpress 3*. Doplačilo za enoposteljno sobo je 60€. Prijave
na romanje sprejemamo v župnijski pisarni.
Ob prijavi prosim poravnajte tudi akontaciponedeljek: Binkoštna dvorana in Fran- jo 50€. Za romanje so še prosta mesta.
čiškova družina
sreda: Karitas
MOLITEV OČENAŠA ZA RAJNE
petek: ŽPS
Ena izmed navad v naši župniji je, da v
sobota: pevci
mesecu novembru po končani sveti maši v
cerkvi skupaj molimo za vaše rajne, ki jih
Prav tako bomo vsako nedeljo ob 15h
priporočate v molitev. Liste, na katere boste
molili rožni venec tudi pri naših kapelicah.
vpisali imena rajnih, za katere bomo molili
Povabljeni smo prav vsi, vodijo pa molitev
očenaše, oddajte v nabiralnik pri Marijinaslednje skupine:
nem oltarju.
4. oktober: PLAVŠKI ROVT – Binkoštna
dvorana in Frančiškova družina
11. oktober: SPOMINSKI PARK – ŽPS
18. oktober: KALVARIJA – Skavtska
bratovščina
25. oktober: KAPELICA NA PLAVŽU –
Karitas in pevci

PRAZNIK VSEH SVETIH –
1. NOVEMBER

Prvi november je praznik vseh svetih,
praznik življenja in ne smrti. Spominja
nas, da smo vsi poklicani k prizadevanju
za svetost, ki je naša temeljna poklicanost
od Boga: »›Bodite sveti, kajti jaz, GOSPOD,
vaš Bog, sem svet.« 3 Mz 19,2
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JESENICE:

Sveti maši bosta po običajnem nedeljskem redu, ob 7:30 in 10:00.
Ob 15:00 bo skupna molitev na pokopališču na Blejski Dobravi.
Ob 17:00 bomo za naše rajne v cerkvi
molili vse dele rožnega venca: veseli del
moli Frančiškova družina, svetli del moli
Binkoštna dvorana, žalostni del moli Karitas in častitljivi del molijo pevci.
Ob 19:00 so mladi povabljeni k molitvi
pri križu na Blejsko Dobravo.

SVETI KRIŽ:

Sveta maša bo ob 8:30.
Ob 15:30 bodo molitve za rajne na pokopališču, nato pa molitev rožnega venca v cerkvi.

SPOMIN VSE VERNIH RAJNIH –
2. NOVEMBER

Na ta dan se spominjamo vseh duš, ki
še trpijo v vicah, in še potrebujejo naše molitve, da bodo lahko v polnosti uživale nebeško blaženost. Zato na ta dan darujemo
svete maše za njih.

JESENICE:

Molitev rožnega venca bo ob 7:30.
Svete maše v župnijski cerkvi bodo ob
8:00 in ob 18:00, v spominskem parku pa
ob 9:00.

SVETI KRIŽ:

Molitev rožnega venca bo ob 8:00.
Sveta maša bo ob 8:30.

ZIMSKI URNIH SVETIH MAŠ

Kot je navada s 1. oktobrom na Jeseni- Križu pa bodo večerne svete maše med tecah prehajamo na zimski urnik večernih dnom ob 17. uri.
svetih maš, ki bodo ob 18. uri. Pri Svetem

ŽUPNIJSKA KARITAS:

IZLET SKUPINE ROČNIH DEL IN ŽUPNIJSKE KARITAS

Na prvo septembrsko nedeljo smo se
članice skupine ročnih del in Župnijske karitas skupaj z župnikom Borisom in duhovnim pomočnikom odpravile na izlet v neznano. Med potjo je bilo kar nekaj ugibanj,
kam nas bo pot peljala in kje bo naš cilj.
Prvi postanek je bil Šenčur, kjer nas je pričakal naš nasmejani novomašnik Martin.
Naše druženje smo začeli z molitvijo v
cerkvi svetega Jurija. Cerkev in utrip žu6

pnije nam je predstavil tamkajšnji župnik
Urban Kokalj. Župnija ima 9 podružnic.
Obisk nedeljnikov je zelo velik, veliko je
mladine in otrok, tako da župniku poleg
kaplana pomaga še duhovni pomočnik, ki
je star 93 let. V župnišču so nas gospodinje razvajale z dobrotami, ki so jih pripravile za naš obisk. Pot nas je vodila naprej
v Cerklje, kjer Martin kaplanuje pri župniku Jerneju Marenku. Martin opravlja

kaplansko službo kar v dveh župnijah Šenčur in Cerklje.
Župnija Cerklje, katere zavetnica je
Marija Vnebovzeta, ima 12 podružnic in
kapelo na Krvavcu. Pod okrilje župnije spada tudi katoliški vrtec. Mariji smo
naše delo in Martinovo pot priporočili v

litanijah Matere Božje.
Pot nas je vodila tudi v Velesovo
(Adergas), kjer nam je župnik Slavko Kalan opisal delovanje župnije.
Polni lepih vtisov smo se vrnili domov,
hvaležni Bogu in župniku Borisu za lep
dan.

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC OKTOBER 2020

yy Binkoštno dvorano bomo molili v
yy
yy

yy

yy

ponedeljek 5. oktobra.
Slavilni večer vsak petek po sveti maši na
Jesenicah.
9. oktobra pričetek devet dnevnice pred
birmo, zato bodo vse svetem maše med
tednom zvečer.
»Ofer« za potrebe cerkve bo v nedeljo
1. oktobra.
Sestanek Karitas bo v ponedeljek,
12. oktobra po večerni sveti maši.
Svetopisemska skupina ima srečanje
14. in 21. oktobra ob 18:45. uri.

yy Birma 18. oktobra pri Svetem Križu

ob 8:30, na Jesenicah ob 11:00.

yy Molitev za duše v vicah 19. oktobra

po sveti maši.
yy Romanje na Poljsko od 26. do
29. oktobra.
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V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:

Ivan Utroša ( Tavčarjeva), Ivan Rešek (1. maja), Ivan Muhič (Stražišarjeva), Alojzija
More (Industrijska), Franc Smolej (Sveti Križ), Ana Nuša Lapajne (Titova), Olga Bahun
(Plavž), Jozo Balukčić (Kejžarjeva), Branko Sambolec (Gregorčičeva)

•••

BRALCI BOŽJE BESEDE:

OKTOBER

7.30

10.00

4.10.
Rožnovenska nedelja

IRENA STEVANOVIČ
POLONCA ŠIMNIC

ŽIGA VIŠNAR
BARBARA RAVNIK

11.10.
28. nedelja med letom

MARTA REBOLJ
AVRELIJ RAVNIK

MATEJA KEŠINA
HELENA BRICELJ

18.10.
Misijonska nedelja
SVETA BIRMA

SONJA KUMAR
ALENKA RAVNIK

11h - Sveta Birma:
MIRO LEBAN
CIRILA LEBAN

25.10.
Žegnanjska nedelja

BOŠTJAN GLUHAR
TADEJA GLUHAR

ANKA LIČOF
NIVES REGEIS

1.11.
Vsi sveti

MARJAN PETRIČ
OLGA PETRIČ

MARIJA KOZMUS
BARBARA RAVNIK

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO
Župnijski urad Jesenice, Sveti Lenart, opat
Ulica Mirkota Roglja 5
4270 Jesenice
T: 064 223 978
E: info@zupnija-jesenice.si
W: zupnija-jesenice.si
TRR: SI56 6100 0002 0488 881
SOUPRAVA SVETI KRIŽ
Planina pod Golico 55
oskrbovana iz župnije Jesenice

SVETE MAŠE

ŽUPNIJSKA PISARNA

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ: 8.30

• pon: po večerni sv. maši ob 18.30

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 18.00
tor, čet: 7.00
Sv. Križ: četrtek: 17.00

• ob nedeljah in praznikih

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 19.30
obisk bolnikov - čet: 19.00

• tor: 8.00 - 9.00
• sreda po večerni maši ob 18:30
ni uradnih ur

Izdaja: župnijski urad Jesenice
Odgovarja: Boris Rozman, župnijski upravitelj
Tisk: Salve d.o.o.

KRŠČEVANJE
Krščevanje bo na 3. nedeljo v mesecu.
Prijava za krst vsaj mesec dni pred
krstom. Priprava za starše in botre
na domu po dogovoru.
Na pripravi imejte družinsko knjižico
in potrdilo za botre.

CERKVENA POROKA
Prijava v župnišču vsaj mesec dni
pred poroko. Potrebni dokumenti:
krstni in samski list, potrdilo o
opravljenem tečaju za zaročence.

