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27. NEDELJA MED LETOM - 4. oktober 2020
Rožnovenska nedelja - začetek tedna za življenje
Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj - svetovni dan živali in naravovarstva
Ob 8.00: za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini Slanc
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
Ponedeljek: 5. 10. 2020
Marija Favstina Kowalska, redovnica
Ob 18.30: + France in starši Švigelj, ob godu
Torek: 6. 10. 2020
Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov
Ob 18.30: + Vida Brinjšek in + sestra Ivanc Jaklič, obletna
Sreda: 7. 10. 2020
Rožnovenska Mati Božja
Ob 7.00: + Franc Kregar, ob godu
Četrtek: 8. 10. 2020
Benedikta, devica, mučenka
Ob 18.30: + starši Bandelj in Mrak ter + Marija in Petra
Petek: 9. 10. 2020
Abraham, svetopisemski očak; Sara, svetopisemska žena
Ob 18.30: + Andrej Pogačnik, ob 80. rojstnem dnevu
Sobota: 10. 10. 2020
Danilo (Danijel), škof
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, obletna in starejši Andrej, obletna
28. NEDELJA MED LETOM - 11. oktober 2020
Sklep tedna za življenje; Janez XXIII., papež
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Berčan
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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Človek in stvarstvo - zaveznika



 Danes se začenja teden za življenje, ki bo trajal do prihodnje nedelje pod
geslom “Da bi bili dobri sopotniki na poti v prihodnost”. To povabilo
razumemo tako, da bi cenili drug drugega in spoštovali življenje in človeško
dostojanstvo vsake osebe, da bi znali poslušati, prepoznavati resnične
potrebe, soočati različnost pogledov, se spoštovati v različnosti in iskati to, kar
je skupno ter skrbeti za druge, posebej za tiste, ki so najbolj ranljivi.

 Jutri, 5. oktobra, vabljeni člani Župnijskega pastoralnega sveta in ključarji
na redno srečanje, ki ga začnemo z mašo in nadaljujemo v novi dvorani. Že
na septemberskem srečanju smo sklenili, da bomo tudi letos pripravili
srečelov, ki bo potekal na dan farnega žegnanja, v nedeljo 25. oktobra. Denar,
ki se bo na ta način zbral, kakor tudi današnji ofer, h kateremu ste po maši
vabljeni, bo za za povračilo najetega posojila. Hvala že vnaprej za Vašo
velikodušnost in Bog poplačaj!

 Slovesno mašo ob 10. uri na nedeljo farnega žegnanja bo vodil letošnji
zlatomašnik dr. Alojzij Slavno Snoj. Praznovali bomo njegovo zlato mašo!

 Dan celodnevnega češčenja Svetega Rešnjega Telesa in Krvi bo v sredo,
28. oktobra, na god farnih zavetnikov sv. Simona in Juda Tadeja.

Bi se po pandemiji res radi vrnili v “normalnost”?
/papež Frančišek/

Če želimo družbo prenoviti, se po pandemiji ne moremo vrniti v prejšnjo t.i.
normalnost. Slednja je bila namreč bolna zaradi krivic, neenakosti in
propadanja okolja. Po po pandemiji moramo prehoditi skupaj, s pogledom
uprtim v Jezusa.

Pandemija je razkrila vso bolezen naše t.i. normalnosti. Razgalila je
neenakosti v dostopu do dobrin, zdravstvenega sistema, tehnologije, šolanja. Da
bi premagali pandemijo, moramo zato iznajti ne le zdravila za koronavirus,
ampak tudi zdravilo za velike človeške in družbeno ekonomske viruse.

Normanost, h kateri smo poklicani kristjani, je normalnost Božjega
kraljestva, kjer je dovolj kruha za vse in kjer organizacija družbe temelji na
podelitvi in razdelitvi dobrin, namesto na posedovanju, izključevanju in
kopičenju.

Rožni venec v bistvu ni Marijina molitev,
ampak Kristusova molitev. Z jagodami
rožnega venca in s ponavljajočimi “Zdrava
Marija” se želijo kristjani ob Mariji roki
voditi do ključnih dogodkov svoje vere. In
ob očetovi in mamini roki lahko otroci
spoznajo to molitev in njihovo vero.

Živeti v stvarstvu in od stvarstva


