GODOVI IN MAŠNI NAMENI:
NEDELJA 30. 9.
26. NEDELJA MED LETOM
HIERONIM, DUH., MUČ.
PONEDELJEK 1. 10.
TEREZIJA D. J. DEV.
TOREK 2. 10.
ANGELI VARUHI
SREDA 3. 10.
GERARD, OP.
ČETRTEK 4. 10.
FRANČIŠEK ASIŠKI, RED. UST.
PETEK 5. 10.
MARIJA FAVSTINA, RED.
SOBOTA 6. 10.
BRUNO, UST. KART.
NEDELJA 7. 10.
27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA
SERGIJ, MUČ.
PONEDELJEK 8. 10.
PELAGIJA, SPK.
TOREK 9. 10.
DIONIZIJ, ŠK.
SREDA 10. 10.
FLORENCIJ, MUČ.
ČETRTEK 11. 10.
FILIP, DIAK.
PETEK 12. 10.
MAKSIMILJAN CELJSKI, MUČ.
SOBOTA 13. 10.
KOLOMAN, MUČ.
NEDELJA 14. 10.
28. NEDELJA MED LETOM
KALIST I. PP.
PONEDELJEK 15. 10.
TEREZIJA AVILSKA, RED.
TOREK 16. 10.
MARJETA, RED.
SREDA 17. 10.
IGNACIJ ANTIOHIJSKI, ŠK.
ČETRTEK 18. 10.
LUKA, EV.
PETEK 19. 10.
PAVEL OD KRIŽA, DUH.
SOBOTA 20. 10.
IRENA, MUČ.
NEDELJA 21. 10.
29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA
URŠULA, DEV.
PONEDELJEK 22. 10.
JANEZ PAVEL II. PP.
TOREK 23. 10.
JANEZ KAPISTRAN, DUH.
SREDA 24. 10.
ANTON M. KLARET, ŠK.
ČETRTEK 25. 10.
DARINKA, MUČ.
PETEK 26. 10.
LUCIJAN, MUČ.
SOBOTA 27. 10.
SABINA AVILSKA, MUČ.
NEDELJA 28. 10.
30. NEDELJA MED LETOM – ŽEGNANJSKA
SIMON IN JUDA TADEJ, AP.

ZA FARANE IN DOBROTNIKE
8.00 † BERNARD ŠPINDLER, VIKTORIJA
10.00 VRBNJAK IN ŠTEFANIJA MAVRIČ
19.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO ZA
ZDRAVJE
19.00 ZA OZDRAVITEV
19.00 † BOJAN HORVAT
19.00 † KACINOVI
19.00 † MILKA LOTRIČ

DOM

9.00
10.00
8.00
10.00

† STARŠI PALOVŠNIK IN PRETNAR
† MILENKO LISJAK
† 2 ALOJZIJ(A) FAJDIGA
ZA FARANE IN DOBROTNIKE

19.00 † HELENA BOGATAJ, OBL.
19.00 † FRANC JAKOPIČ
19.00 † STARŠI PORENTA
19.00 ZA ZDRAVO PAMET
19.00 † DRUŽINA FRELIH
DOM 10.00
19.00
8.00
10.00

† ANA MALI
† JERICA ZIHERL JOVAN
† JANEZ ROZMAN
ZA FARANE IN DOBROTNIKE

† MIMI VOGELNIK
19.00
19.00 † ANA VODOPIVEC
19.00 † SILVO ŠUBIC
† ATA JOŽE MARČUN
19.00
† MARIJA JERAM
19.00
DOM 10.00 † MARJAN ŽILIČ
19.00 † ANTONIJA ŠTENDLER, OBL.
ZA FARANE IN DOBROTNIKE
8.00 † IVAN IN HELEN VURNIK TER DRUŽINA
10.00
† FRANC POGAČNIK
19.00
19.00 † PAVLA JALEN
19.00 † OLGA RESMAN
† MARIO PLENIČAR
19.00
9.00
19.00
DOM 10.00
19.00

PO BOŽJEM NAMENU
† IVO JEREB
ZA ZDRAVJE
† KATEŽEVI IN GOLMAJERJEVI
† STANISLAV IN FRANCKA
8.00 REHBERGER
10.00 † STARŠI ROZMAN IN TOMŠETOVI

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA
… ki nam poživi vero, ki nam utrdi upanje, ki nam vžgi ljubezen …
s temi prošnjami se začne veseli del rožnega venca. Mesec oktober je posvečen Mariji;
lahko bi rekli, da je Marijin mesec. Prav zato se v tem času Materi Božji še posebej
priporočamo, se nanjo obračamo z raznimi prošnjami tako, da molimo različne molitve,
najbolj pa rožni venec. Oktober je v pravem pomenu besede mesec rožnega venca. 7.
oktobra namreč obhajamo praznik blažene Device Marije presvetega rožnega venca, 13.
pa se spominjamo zadnjega prikazovanja v Fatimi na Portugalskem, pri katerem se je sveta
Devica razodela kot rožnovenska Mati Božja. Bog je v svojem usmiljenju podelil tej molitvi
posebno učinkovitost – tako za ohranitev vere kot za obrambo Cerkve pred sovražniki in
tudi za obvarovanje sveta pred raznimi katastrofami. Molímo ga čim bolj zbrano in hkrati
prosímo za mir v svetu in svoj notranji mir. Poskušajmo, da bi v mesecu oktobru v naših
družinah s skupno molitvijo resnično poživili vero, utrdili upanje v dobro in Boga ter da bi
s pomočjo molitve vžgali ljubezen do Njega in do bližnjega.
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NAŠI RAJNI: Mija Živanov roj. Zupančič, Gradnikova 75, Radovljica; Franc
Pirnat, Cankarjeva 46, Radovljica. Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj.
Srečanje ŽPS bo v ponedeljek 1. 10. ob 20.00. člani vabljeni že k sveti maši in
molitvi za duhovne poklice.
Družinska sv. maša bo v nedeljo 7. 10. Ob 10.00. Vabljeni!
Sestanek za starše prvoobhajancev bo v ponedeljek 8. 10. Ob 20.00 v Slomškovi
dvorani v župnišču. Vabljeni!
MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti maši v
župnijski kapeli. Vabljeni.
SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v župnijsko kapelo
k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni!
ČIŠČENJE CERKVE: 29. 9. st. zakonska; 13. 10. Pritrkovalci; 27. 10. Uršič –
Fajdiga; 10. 11. Uršič – Fajdiga; 24. 11. Pristov – Resman; 8. 12. Ml. zakonci; 22.
12. Ml. zakonci.
Zahvaljujem se vsem, ki požrtvovalno čistite župnijsko cerkev. Vabljeni tudi ostali,
da se pridružite kateri od skupin. Čiščenje cerkve se začne običajno ob 8.00 oz. po
dogovoru.
DIAKONSKO POSVEČENJE ROKA POGAČNIKA: bo v soboto 6. 10. ob 15.00 v
župnijski cerkvi v Šentvidu nad Ljubljano. Gospodinje prosimo za pecivo, ki se ga
naj prinese v Proštijski hram v petek 5. 10. od 17.00 do 18.30 ure.
Družinska sv. maša bo v nedeljo 7. 10. ob 10.00. Vabljeni!
MLADINSKI VEROUK bo ob petkih ob 20.00. Vabljeni vsi birmanci in ostali.
PREDAVANJA v Slomškovi dvorani župnišča v Radovljici (KD Sotočje)
2018:
- sobota 13.10. romanje v Videm. Prijave sprejemamo v župnišču.
- sobota 20.10. po sveti maši, prof. dr. Damir Hasenay: Restavriranje
pisne kulturne dediščine
- sobota 24.11. 18:00 sveta maša posvečena s. Eleonori Hudovernik, koncert
in predavanje po sveti maši
CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA v naši župniji bo v petek
26. oktobra. Na ta dan si vsi župljani, stari in mladi, zavestno vzemimo čas za
molitev in češčenje. V cerkev pridite kadarkoli čez dan. Kot vabilo in spodbuda pa
velja naslednji razpored: ob 9.00 MAŠA; 10.00 molitev za mir (Predtrg), ob 11.00
molitev za nove duhovne poklice (Mesto in Podmesto); od 12.00 do 14.00 Sveto
Rešnje Telo ne bo izpostavljeno; ob 14.00 molitev za blagoslov družin (Molitvene
skupine); ob 15.00 tiho češčenje; ob 16.00 molitev za blagoslov otrok (otroci in
mladina); ob 17.00 za blagoslov polja (Lancovo); ob 18.00 rožni venec za
ozdravitev družinskih korenin…(člani ŽPS, pevci…) ob 19.00 slovesne litanije Srca
Jezusovega in sveta maša.

MESEC ROŽNEGA VENCA
Papež sv. Pij X. je leta 1913 določil, da se god rožnovenske Matere Božje obhaja
7. oktobra.
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 Fatimi 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.«
Papež Janez Pavel II. je 16. oktobra 2002, ob vstopu v 25. leto svoje papeške
službe, napovedal 'leto rožnega venca' – od oktobra 2002 do oktobra 2003. Ob
začetku leta rožnega venca je tudi napisal apostolsko pismo Rožni venec Device

Marije. V tem pismu je papež v molitev rožnega venca uvedel pet novih skrivnosti
– skrivnosti svetlobe, ob katerih premišljujemo o Jezusovem delovanju.

ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2018 in 2019 bomo odplačevali naš dolg, ki ga
imamo do orglarskega mojstra in nadškofije. Priporočam se vam za vaše
darove. ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674

TRI STOPNJE ZAKRAMENTA SV. REDA V KATOLIŠKI CERKVI
1. Diakonat je prva stopnja svetega reda. Običajno diakonsko posvečenje prejmejo
kandidati za duhovništvo, Cerkev pa je po drugem vatikanskem cerkvenem zboru
(1962–1965) kot samostojno službo, ki jo lahko prejmejo samski ali že poročeni
možje, ponovno vzpostavila tudi stalni diakonat. Diakonska služba je predvsem
služba služenja. Diakoni lahko berejo in oznanjajo Božjo besedo, prisostvujejo pri
sklenitvi zakramenta sv. zakona, delijo blagoslove ter vodijo krščanski pogreb.
2. Prezbiterat (duhovništvo): Duhovniško posvečenje diakoni prejmejo po
polaganju rok škofa, ki jih postavlja v polno službo Cerkvi. Mašniki v občestvu s
škofom in Cerkvijo v zakramentu sv. reda obhajajo evharistijo in podeljujejo druge
zakramente (krst, obhajilo, spoved in bolniško maziljenje) ali kot zastopniki Cerkve
prisostvujejo pri sklenitvi zakramenta sv. zakona. V izrednih primerih z dovoljenjem
škofa lahko podelijo tudi zakrament sv. birme.
3. Episkopat (škofovstvo). Škofje s škofovskim posvečenjem po rokah škofa
posvečevalca in drugih navzočih škofov prejmejo polnost duhovniškega
posvečenja. Škofom je pridržano podeljevanje dveh zakramentov, ki jih duhovniki
ne podeljujejo – to sta sv. birma in sv. mašniško posvečenje (sv. red). Zanje so
značilne tri službe: učiteljska, posvečevalna in vodstvena. Učiteljska služba je
povezana predvsem z oznanjevanjem evangelija, posvečevalna z delitvijo
zakramentov, vodstvena pa z vodenjem krajevnih Cerkva (škofij) in njim
zaupanega občestva.
MOLITVE ZA RAJNE – »OČENAŠI«
Ob spominu na naše rajne v mesecu novembru, lahko namesto pretiranega
cvetja in odvečnih sveč po grobovih, darujete za tako imenovane »očenaše«.
Tudi ob pogrebih naše rajne spremljajo pogosto bogati venci in kupi sveč, molitve
pa je malo. Z naročilom »očenašev« lahko vsaj nekoliko popravimo naš odnos do
rajnih. Cvetje in sveče jim ne morejo več koristiti – molitev pa je naša vez z njimi
(s starši, sorodniki in prijatelji, ki so že odšli) in jim lahko pomagamo k njihovemu
zveličanju, da bodo lahko čim prej uzrli obraz neskončno svetega Boga. S tem
molitvenim spominom in prostovoljnim darom naredimo dobro delo in sebe
usmerjamo na pot evangeljskega, krščanskega življenja.
Očenaše lahko naročite do praznika VSEH SVETIH – imena rajnih, za katere
želite naročiti očenaše napišite spodaj in listek oddajte skupaj s prostovoljnim
darom v cerkvi v nabiralnih pod korom.
Za rajne bomo skupaj molili (eno desetko) ob delavniških mašah v župnijski
cerkvi. List dobite zadaj pod korom.

NEDELJA, 7. 10.
27. nedelja med
letom, rožnovenska
nedelja
NEDELJA, 14. 10.
28. nedelja med
letom
NEDELJA, 21. 10.
29. nedelja med
letom, misijonska
nedelja
NEDELJA, 28. 10.
30. nedelja med
letom, žegnanjska
nedelja

1. berilo:
1 Mz 2,18-24
8.00 SILVA PISEK

2. berilo:
Heb 2,9-11
ROK ANDRES

10.00 JOŽICA ROGAČ

JANEZ RESMAN

Mdr 7,7-11

Heb 4,12-13
CVETO URŠIČ
MARIJA DIJAK
Heb 4,14-16
MARKO JEREB

8.00 ALJA ŠTENDLER
10.00 MARIJA JEKOVEC

Iz 53,10-11
8.00 STANKA REHBERGER

10.00 ROK PREŠERN
Jer 31,7-9
8.00 DARINKA DEŽMAN
10.00 ANDREJA BOHINC

BREDA GAŠPERIN
Heb 5,1-6
MIRKO PRISTOV
SANDI WILLEWALDT

