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SVETI JANEZ BOSKO ‒ SPOVEDNIK
Don Bosko je bil vzgojitelj fantov in se je zavedal, da
je eno od najpomembnejših sredstev dobre vzgoje sveta
spoved. Ker je bilo v oratoriju v Valdoccu veliko fantov, je
bilo tudi veliko težav, skrbi, pa tudi zamer. Vedno je bilo
kaj narobe. In če je nekdo naredil napako, ga je spodbudil,
da je šel k sv. spovedi. V sanjah je videl celo hudiča, ki z
vrvmi zateguje fantom vrat, da bi ne povedali vseh grehov
pri sv. spovedi. Če ne povemo vseh grehov, ne prinašamo okrog ne duhovnika,
ne Boga, ampak sami sebe. Fante je tudi
nagovarjal, naj si med seboj odpuščajo,
kakor tudi Bog nam odpušča. Se je pa
zgodilo, da je v videnjih spoznal, da bo
nekdo od njegovih fantov na hitro umrl.
Ni bilo jasno, kdo bi naj bil ta fant, zato je don Bosko vse
fante pozval, naj gredo k spovedi pred božičem, da bi bili
vsi dobro pripravljeni na smrt. Vsi so resno vzeli njegovo
povabilo in lepo šli k spovedi. In res, nekemu fantu je na
sveti večer postalo slabo, zgrudil se je in umrl. Don Bosko
je tudi uvedel za svoje sobrate in fante vajo za srečno smrt.
Neke vrste duhovno obnovo, ko se dobro spovemo, kot da
je ta zadnja v življenju. Tudi je svoje prijatelje naučil lepo
večerno molitev: »Dobra mati večnega življenja reši mojo
dušo pogubljenja.« Don Bosko je tudi nam v spodbudo, da
bi radi šli k sv. spovedi in postali boljši, saj vedno znova
rečemo, da nam je žal in da trdno sklenemo, da se bomo
poboljšali. Ne samo za praznike, vedno kadar storimo večji greh, se približajmo zakramentu sprave z Bogom.
Župnik Sandi

NAPOVEDNIK
 V petek, 28. 8., je ob 20.00 sestanek
otroke. Verouk bi začeli drugi teanimatorjev za oratorijski dan.
den v septembru.
 V soboto, 29. 8., bo oratorijski dan.  V soboto, 12. 9., je na Brezjah moPodoživeli bomo letošnji oratorij
litveni dan za duhovne poklice. Lein povabili v svojo sredo tudi otrotošnje geslo je: Lepo je biti s teboj,
ke, ki so bili med rednim oratoriJezus. Dogovor glede odhoda bo
jem odsotni. Prispevka ni!
naknadno.
 Na drugo nedeljo, 13. 9., je redni
Okvirni program
mesečni ofer. Namenjen bo za
ORATORIJSKEGA DNE:
kurjavo. Se priporočamo vaši veli9.00 zbiranje, molitev in pesem v cerkodušnosti! Na razpolago bo tudi
kvi,
spovednik, gospod dekan Maks
9.30 kateheze po skupinah na temo
Ipavec, in priložnost za mesečno
sv. Dominika Savia,
sveto spoved.
10.30 film,
 V petek, 18. 9., začnemo devet11.30 delavnice,
dnevnico v čast blaženemu Slom13.00 malica – pica in sok,
šku. Branje pri tedenskih sv. ma14.00 igre (tekmovalne, z žogo in vošah. Je tudi vsakoletno srečanje
dne, če bo primerno vreme),
mladih v Stični. Vabljeni tudi iz
17.30 zaključna predstavitev dejavnaše župnije.
nosti, pesem, molitev in slado-  V soboto, 19. 9., je v Stični vsesloled.
vensko srečanje mladih. Vabljena
tudi naša mladina. Kot je navada
 31. avgust je zadnji dan počitnic.
bo tudi iz naše dekanije peljal avtoZa tiste, ki jim bo težko spet v šolo,
bus. Tisti, ki so odloči, naj čimprej
bo to dan žalovanja. Bogu hvala, če
sporoči župniku Sandiju zaradi
smo si v zadnjih dveh mesecih naoragnizacije prevoza.
brali dovolj moči za novo šolsko in  Tretja nedelja v mesecu, 20. 9., je
veroučno leto.
posvečena slovenskim svetniškim
 Na prvo nedeljo, 6. 9., je deseta
kandidatom. Čeprav verujemo, da
maša na Bločicah. Ofer je za kurso naši priprošnjiki pri Bogu, pa je
javo. Hvala!
vendarle prav, da si prizadevamo
 V petek,11. 9., bo ob 19.30 sestatudi za njihovo uradno razglasinek staršev za verouk. Predvsem se
tev. V ljubljanski nadškofiji imamo
moramo dogovoriti glede urnika
med kandidati misijonarja Frideriverouka in drugih dejavnostih za
ka Baraga, nadškofa Antona Vovka,
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NEDELJA
SVETNIŠKIH KANDIDATOV
LJUBLJANSKE METROPOLIJE
V NEDELJO, 20. SEPTEMBRA 2015,
V ŽUPNIJSKI CERKVI ŽUPNIJE



SV. VIDA NAD CERKNICO

OB 15. URI:

MOLITEV ROŽNEGA VENCA
OB 16. URI:

SLOVESNA SVETA MAŠA
Z NADŠKOFOM
STANISLAVOM ZORETOM
PO MAŠI BO V CERKVI
ŠE KRAJŠA
PREDSTAVITEV



SVETNIŠKIH
POSTOPKOV.

salezijanca Andreja Majcna in profesorja Antona Strleta. Slednji je bil
doma iz naše dekanije, iz župnije
sv. Vid. Ker je bil rojen natančno
pred sto leto, bo letos osrednja ško-




fijska slovesnost pri sv. Vidu. Molitev rožnega venca bo ob 15.00,
slovesna sv. maša pa ob 16.00. Vabljeni v čimvečjem številu!
Četrta nedelja v mesecu, 27. 9., je
posvečena blaženemu škofu Slomšku, zato v Sloveniji obhajamo tudi
katehetsko nedeljo. K sveti maši
vabljeni vsi veroučenci, pa tudi
starši, da se skupaj priporočimo
našemu svetniku in prosimo Božjega blagoslova ob začetku novega
veroučnega leta. Bo blagoslov šolskih torb.
V sredo, 23. 9., bo ob 20.00 v župnišču seja gospodarskega sveta.
V četrtek, 24. 9., bo ob 20.00 v župnišču seja župnijskega pastoralnega sveta.
V soboto, 3. 10., vabljeni v zabaviščni park Gardaland. Odhod ob
5.00, če nas bo dovolj. Prevoz in
vstopnina znašata 45 evrov po osebi. Prijave zbira župnik Sandi.

OBVESTILA
ӴӴ Z mesecem septembrom se začne
šola, verouk pa šele v tretjem tednu. Kdaj in kako bo potekal verouk, se bomo dogovorili s starši na
sestanku, ki bo 11. 9. Prispevek za
verouk je kot prejšnja leta: 40 evrov
za prvega otroka in po 10 evrov
manj za vse naslednje. Urnik verouka še ni določen.
ӴӴ Zbiramo prijave za predšolski verouk, za Sončni žarek. Koristno je,

če otroci že pred šolo slišijo kaj lepega o Bogu in se naučijo kakšno
molitvico.
ӴӴ Ob sredah po sveti maši je molitev
za domovino.
ӴӴ Ob četrtkih po sveti maši je adoracija ‒ molitev za duhovne poklice.
ӴӴ Ob petkih od 15.00 dalje so uradne
ure v župnišču, sicer pa je g. župnik
dosegljiv vedno pred in po sv. maši
ali na mobitel.
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ӴӴ Ob petkih ob 20.00 so spet redne
pevske vaje za župnijski zbor. Vabljeni tudi novi pevci!
ӴӴ Na prvi petek po sveti maši se z litanijami spomnimo Srca Jezusovega. Je tudi redni obisk bolnikov na
domu, izjemoma ob začetku katehetskega leta tudi maziljenje.
ӴӴ Ob petkih ob 16.00 vabim ministrante na vaje. Tudi novih bomo
zelo veseli, fantov iz prvega in drugega razreda.
ӴӴ Ob sobotah (od 12. 9. dalje) bodo
tudi pevske vaje za otroški zbor.
Vedno ob 10.00. Vabljeni tudi novi
pevčki!
ӴӴ Na prvo soboto v mesecu se še posebej izročamo naši nebeški materi Mariji. Njej v čast po maši tudi
zmolimo litanije.
ӴӴ Ker je naša župnija zaznamovana s
salezijansko navzočnostjo, priporočam na 24. v mesecu spomin Marije
Pomočnice in na zadnjega v mesecu spomin na sv. Janeza Boska.

ӴӴ Hvala tudi vsem, ki darujete za
bero, za vzdrževanje duhovnikov.
Vesel sem tudi vaših dobrot iz vrta.
ӴӴ V naši župnijski cerkvi so prejeli
sv. krst: Tereza Veronika Bavec (16.
8.), Teo Reljič (23. 8.) in Daniel
Bannehr (24. 8.). Priporočam njihove družine Božji ljubezni.
ӴӴ V naši župniji smo cerkveno pokopali gospo Marijo Lunka (5. 8.) in
gospoda Franca Mahneta (26. 8.).
Gospod, daj jima večni pokoj in
večna luč naj jima sveti!
ӴӴ Poleg rednih sodelavcev pri oblikovanju mesečnih oznanil vabim k
sodelovanju še druge, ki znate kaj
lepega napisati.
ӴӴ Po dogovoru so priprave za krst in
poroko.
ӴӴ Priporočam verski tisk, predvsem
Družino in Ognjišče,.
ӴӴ Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete rojstni dan ali kakšen jubilej, voščimo obilo Božjega žegna.

SVETNIK MESECA
Sveti Jožef Kupertinski ‒ zavetnik študentov
Rodil se je 17. junija 1603 v kraju naučil pisanja in branja. Privlačila pa
Copertino v južni Italiji. Prav ta dan sta ga molitev in obisk cerkve. Pogoso v hiši bili žandarji, ki so zasliševali sto je bil odsoten, zatopljen vase in
očeta, tako da ga je mati rodila kar v neobčutljiv na dogajanja okrog sebe.
hlevu. V šoli ni mogel kot otrok nič Ko je malo odrastel, so se ga lotile
napredovati. Z največjo težavo se je različne bolezni, tako da se je vsem
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smilil. Vse to ga je zaznamovalo vse
življenje, zato se ni čutil primernega
ne za kakšno fizično delo, in tudi ne za
študij. Razmišljati je začel o odhodu
v samostan. Sprejeli so ga kapucini v
Otrantu, a so ga po nekaj mesecih odpustili. Na prošnjo njegove matere so
ga pozneje sprejeli minoriti za hlapca.
Počasi se je sam naučil pisati in brati,
ker pa je bil pošten, pobožen in skromen, je lahko postal redovnik in leta
1628 celo duhovnik. Zaradi njegovega notranjega življenja in zamaknjenj,
je postal kmalu znan daleč naokoli.
K njemu so prihajali po pogum, mir,
veselje, tolažbo in pomoč. Prihajali
so preprosti ljudje, pa tudi plemeniti.
Ko je maševal v cerkvi, je prišlo toliko
ljudi, da niso mogli vsi noter. Mnogi
so ga imeli za čudaka, zato so ga tožili cerkvenim oblastem. In tako se je
moral celo zagovarjati pred papeškim
sodiščem. Selili so ga iz samostana v
samostan in končno odredili, da naj
živi sam zase v svojih prostorih v samostanu v Osimu. Ko so ga skrivaj in
ponoči tja pripeljali, se je v zamaknjenju dvignil od tal, saj je videl angele,
kako prihajajo na nedaleč oddaljen
hrib, kjer je še vedno Marijina božja
pot Loreto. Zapisal je zanimivo misel:
Duša je kakor kraljica, telesni čuti pa
njene služabnice. Ko vstopi duša v kraljevo sobo, ostanejo čuti zunaj, noben
gib jih ne premakne. Duša sama pa popolnoma počiva v posesti svojega Stvarnika. V avgustu 1663 ga je začela ku-

hati vročina. Začel je slabeti in čutil je,
da bo umrl. Prosil je, naj mu v celico
prinesejo majhne orgle, da mu igrajo in da bi skupaj prepevali. V krogu
sobratov je umrl 18. septembra 1663.
Za svetnika je bil razglašen leta 1767.
Jožefa Kupertinskega upodabljajo v
redovniški obleki. Je zavetnik študentov, še posebej tistih, ki jim težko gre.
Je pa tudi zavetnik vesoljcev, ker se je
pogosto v zamaknjenjih dvigal od tal.
sos
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BLAŽENA MATI TEREZIJA IZ KALKUTE
26. avgusta 1910 se je v Skopju (Makedonija) rodila Agnes Bojaxhiu (izg.
Bojadžu), najmlajša izmed treh otrok.
Leta 1928 zapusti svojo domovino in
se pridruži loretskim sestram na Irskem. Prejme redovniško ime Marija
Terezija. Prva leta svojega redovništva
v šoli poučije zemljepis. Leta 1946 sliši
notranji Jezusov glas, ki jo kliče k ubogim. Dobi dovoljenje, da gre skrbet za
najbolj uboge v Indijo. Pridružijo se ji
še druga dekleta. Leta 1950 pepež Pij
XII. potrdi novo redovno skupnost misijonark ljubezni. Leta 1952 odprejo
zavetišče za umirajoče, leta 1955 pa še
zavetišče za gobavce. V letu 1960 mati
Terezija obišče ZDA, London, Nemčijo
in Rim. Leta 1963 nastane moška veja,
ki se imenuje misijonarji ljubezni. Leta
1971 mati Terezija prejme mirovno nagrado papeža Janeza XXIII. in mednarodno nagrado J. F. Kennedyja. Sledijo
nagrade Nehru, Templeton in Albert
Schweitzer. Leta 1979 pa postane nobelova nagrajenka za mir. Isto leto njene sestre pridejo v Zagreb. Leta 1980
pa obišče Ljubljano. Leta 1985 odpre
v Neww Yorku prvo hišo za bolnike z
aidsom. Leta 1987 pa se njene sestre
nastanjo v Ljubljani. Po občasnih zdravstvenih težavah umre 5. septembra
1997. Kmalu se začne postopek za blaženo in razglašena je že leta 2003. Na
misijonsko nedeljo obred razglasitve
opravi papež Janez Pavel II.
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MOLITEV ZA VSAKDANJE DELO
O Gospod,
v čigar rokah je zdravje,
poklelujem pred teboj,
kajti vsak dober in popoln dar
mora priti od tebe.
Prosim te:
podeli spretnost mojim rokam,
jasen pogled mojemu razumu,
prijaznost in razumevanje mojemu srcu.
Daj mi iskrenosti v namenih
in moči, da bom dvignila
vsaj del bremena
teh trpečih in upajočih ljudi.
Dopusti mi, da izpolnim nalogo,
ki čaka prav mene.
Odvzemi iz mojega srca
sleherno krivdo in zavoro,
da bom tako mogla
zaupati vate z vero,
ki jo premore otrok.
Amen.

MOLITEV ZA VREME

MOLITEV ZAHVALE ZA VSE ŽIVALI

O Gospod,
zahvaljujemo se ti za vreme.
Kadar pustiš, da pada dež,
se ti zahvaljujemo.
Kadar daš, da sije sonce,
te z molitvijo častimo.
Kadar dopustiš, da zdivja nevihta,
zaupamo vate.
Kadar nam daš čutiti mraz,
iščemo toploto tvoje ljubezni.
O Gospod,
stvarnik sonca, lune in zvezd,
vetra. neviht in morja,
dobro vemo, da sredi vsega
si ti sam - skupaj z nami.
Hvala za vreme,
o Gospod.
Amen.

Gospod, hvala
za vse živali:
za tigra in medveda,
za slona in konja,
za kravo in kozo.
Ti, o Gospod,
si pastir in nas
si imenoval 'moja čreda'.
Hvala za ptice,
ki ti pojejo hvalnice,
in za ribe,
ki se gibljejo po morjih sveta.
Ko pridem domov,
pogosto izčrpana in utrujena,
mi z veselim lajanjem
priteče naproti naš psiček
in mi izrazi dobrodošlico
s tem, da mi obliže roke.
Prejela sem v dar
toliko prijateljev, Gospod.
Amen.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE – SEPTEMBER 2015
SPLOŠNI: Da bi se za vse mlade povečale možnosti za izobraževanje in
zaposlitev.
Oče naš …
MISIJONSKI: Da bi katehisti pričali z življenjem po veri, ki jo oznanjajo.
Zdrava Marija …
SLOVENSKI: Da bi v zmedi vrednot in pomanjkanja le-teh znali prisluhniti glasu vesti, po katerem nam v srcu govori Stvarnik.
Slava Očetu …
7

GODOVI IN SVETE MAŠE
1. 9., torek, Brezijanska Mati Božja
2. 9., sreda, Marjeta, devica
3. 9., četrtek, Gregor Veliki, p.
4. 9., petek, Rozalija, devica
5. 9., sobota, Mati Terezija,
redovnica
6. 9., ANGELSKA NEDELJA,
Zaharija, prerok
7. 9., ponedeljek, Regina, muč.
8. 9., torek, Marijino rojstvo
9. 9., sreda, Peter Klaver, red.
10. 9., četrtek, Ines, mučenka
11. 9., petek, Helga, spok.
12. 9., sobota, Marijino ime
13. 9., ŠTIRIINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM,
Janez Zlatousti, škof
14. 9., ponedeljek,
Povišanje svetega Križa
15. 9., torek, Žalostna Mati Božja
16. 9., sreda, Kornelij in Ciprijan, muč.
17. 9., četrtek, Robert Bellarmino, šk.
18. 9., petek, Jožef Kupertinski, red.
19. 9., sobota, Januarij, škof
20. 9., PETINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM,
slovenski svetniški kandidati
21. 9., ponedeljek, Matej, ap.
22. 9., torek, Mavricij, muč.
23. 9., sreda, pater Pij, kapucin
24. 9., četrtek,
Anton Martin Slomšek, škof
25. 9., Sergij, menih
26. 9., sobota, Kozma in Damjan, muč.
27. 9., ŠESTINDVAJSETA
NEDELJA MED LETOM,
Slomškova, Vincencij Pavelski
28. 9., ponedeljek, Venčeslav, muč.
29. 9., torek, nadangeli
Mihael, Rafael in Gabriel

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)

++ iz družine MAHNE
za župljane
v čast Materi Božji za nove duhovne poklice
++ iz družine NERGERT
+ Marija LUNKA, 30. dan
++ Matija, obletna, ostali BARAGA
++ Jakob in Marija POROK
++ iz družine MAROLT
za župljane sv. maša drugod
Grahovo (19.00) ++ iz družin GODEJŠA in TROHA
Grahovo (19.00) za Božjo pomoč v zakonu
Lipsenj (18.00)
+ Stane MODIC, 3. obletna
Grahovo (19.00) + Emil ULE, obletna
Lipsenj (18.00)
+ Danijela SEŽUN, obletna
Grahovo (9.00) ++ Marija in ostali MAHNIC ter CIMPERMAN
Žerovnica (10.15) ++ Janez in Terezija LUNKA
Grahovo (19.00)

živi in rajni RIZMAL

Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)

za zdravje v družini in okrevanje očeta
za župljane
sv. maša drugod
sv. maša drugod
Grahovo (19.00) za srečno pot in Božje varstvo
Grahovo (9.00) ++ Miroslav, Frančiška in ostali ULE
Žerovnica (10.15) + Marija URBIČ
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Žerovnica (18.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (19.00)
Grahovo (9.00)
Žerovnica (10.15)

za župljane
po namenu?
za srečno vožnjo
+ Marija LUNKA
+ Franc MAHNE, 30. dan
++ Vinko in Janez ULE
+ Ana MAVKO, 20. obletna
++ Anton, Ivanka POROK, Ema ŠRAJ
++ iz družine KRAŠEVEC

Grahovo (19.00)

sv. maša drugod
za župljane

