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Môli, rožni venec

Vstopili smo v mesec rožnega venca. Kje je vaš rožni venec? 
Je kaj v uporabi ali je samo okras na steni in morda v avto-
mobilu? Gotovo je današnjem času, ko imamo toliko mo-
tilcev in lovcev za našo pozornost, prava umetnost, da si 
človek vzame čas za molitev. Če je včasih zaradi odsotno-
sti televizije in pametnih telefonov bilo logično, da so ob 
večerih vzeli v roke rožni venec in molili, danes to ni več. 
Kljub temu, da nam tehnika lajša življenje, je vedno težje 
ohranjati pristne medosebne odnose in še posebej oseben 
odnos z Bogom. Ljudje še sicer premoremo besede: “O Bog 
pomagaj” ali pa “Marija pomagaj” ... Koliko pa si vzam-
emo čas za molitev? Za to je potrebna osebna odločitev. 
Odločitev, da bom nekaj časa vsak dan namenil Bogu svo-
jemu Stvarniku, ki mi daje življenje, da se mu zahvalim za 
vse kar prejemam iz Njegovih in rok, da ga počastim in da 
se mu priporočim, ga prosim, to je v mojih rokah. Žal tudi 
tukaj starši v veliko primerih pozabljate na krstne obljube, 
da boste otroke vzgajali veri. Otroci so glede vere mnogo-
grat prepuščeni samim sebi, ne vidijo ne očeta, ne matere, 
da bi si prekrila roke z rožnim vencem in molila. Tako jih 
vzgaja internet in aplikacija Tik tok in potem res ni čudno, 
da vse upada in da otrok, ko gre k sveti birmi komaj “zje-
clja” Oče naš in Zdrava Marijo. Molitev je otrokom tuja. 
Sprašujem se, kako bodo ti otroci vzgajali svoje otroke, 
če so že sami doživljali močno podhranjenost v molitvi in 
v vzgoji vere. Ne bom dalje razmišljal, ker se ob realnem 
stanju večkrat znajdem žalosten in vprašujoč: Kam gremo?
Zato vas v začetku meseca oktobra vse vabim, da poživi-
mo molitev v svojih družinah, da zberemo pogum in se 
dogovorimo zato, da zvečer nekaj časa vsak dan namenimo 
molitvi in da se ne izgovarjamo, da nimamo časa, ampak, 
da naredimo nekaj za rast v veri, v ljubezni do Boga in za 
svoj notranji mir, ki ga prinaša srečanje z Bogom v molitvi. 
Vzemite v roke rožni venec in molite.

Klemen Jager

Ali še v večernih urah oče v kro-
gu vseh otrok, z rožnim vencem 
si pokrije, trde žulje trudnih rok? 

’Moli, moli rožni venec, ljubljeni 
slovenski krov, zvesto nad teboj 

počival bo Marijin blagoslov.’

LATINSKI PREGOVOR
Quodcumque labore, sine sudore nihil. -- 

“Z naporom marsikaj, brez znoja nič.”
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“Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, 
je postal vogelni kamen.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
10.10. - Globoko
17.10. - Povčeno

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
10.10. - Brodnice
17.10. - Paneče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Po razporedu

NEDELJA, 04.10. - 27. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za + NEMČEVE
REČICA: za + Antonijo in Franca LAHA
              za + družino FRECE
              za + Franca KRAŠKA

PONEDELJEK, 05.10. - sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
TOREK, 06.10. - sv. Bruno, ust. kartuzijanov
SREDA, 07.10. - Rožnovenska Mati Božja
ČETRTEK, 08.10. - sv. Pelagija, spokornica

19:00 JEDERT: za + Ivanko KLOPČIČ (4. obl.)

PETEK, 09.10. -  sv. Abraham in Sara, sp. očak
19:00 JEDERT: za + Pavleta AJDNIKA

SOBOTA, 10.10. - sv. Florencij, mučenec
10:00 JEDERT: za + Jožeta, Stanislavo in Branka LAPORNIKA

NEDELJA, 11.10. - 28. nedelja med letom
08:30

10:30

REČICA: za + Marinko PODKORITNIK
              za + Terezijo DEŽELAK (8. dan)
JEDERT: za + Avgusta in Gabrijelo PRIMON (obl.)
               za + Karla GRAČNERJA

PONEDELJEK, 12.10. - sv. Maksimiljan Celjski, mučenec
TOREK, 13.10. - sv. Kol(o)man, mučenec
SREDA, 14.10. - sv. Kalist I., papež in mučenec
ČETRTEK, 15.10. - sv. Terezija Avilska, c. uč.
PETEK, 16.10. - sv. Hedvika, kneginja

19:00 REČICA: za + Frančiško KOŠIČ

SOBOTA, 17.10. - sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
10:00 JEDERT: za + dva Janeza JERNEJŠKA (obl.)

NEDELJA, 18.10. - 29. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za + Franja in Frido DIACI
REČICA: za + Alojzijo GRADIČ

NEDELJA, 04.10. - 27. nedelja med letom
10:30 LURD: za + rodbini CAJZEK in POLAJŽER

            za + Milico CVEK (30. dan)
PONEDELJEK, 05.10. - sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
TOREK, 06.10. - sv. Bruno, ust. kartuzijanov

08:00 za + Staneta KOŠIČA

SREDA, 07.10. - Rožnovenska Mati Božja
ČETRTEK, 08.10. - sv. Pelagija, spokornica

18:00 za + Emo NOVAK

PETEK, 09.10. -  sv. Abraham in Sara, sp. očak
SOBOTA, 10.10. - sv. Florencij, mučenec

08:00 za + Valentina KLEPEJA
za + Ano in Jožeta PODPEČANA

NEDELJA, 11.10. - 28. nedelja med letom
08:30 za + Albina CVEKA (obl.) in Edvarda GRADIŠNIKA

za + Franca in Frančiško PINTER
PONEDELJEK, 12.10. - sv. Maksimiljan Celjski, mučenec
TOREK, 13.10. - sv. Kol(o)man, mučenec

08:00 ni namena

SREDA, 14.10. - sv. Kalist I., papež in mučenec
ČETRTEK, 15.10. - sv. Terezija Avilska, c. uč.

18:00 za + Marijo ROŽEJ

PETEK, 16.10. - sv. Hedvika, kneginja
SOBOTA, 17.10. - sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec

08:00 za + Ivano IVŠEK (obl.) in moža KARLA

NEDELJA, 18.10. - 29. nedelja med letom
08:30 za + Karolino in starše DEŽELAK

za + Faniko, Ivana KAJTNA in stare starše

NEDELJA, 04.10. - 27. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + dva Martina, Jožefo in Terezijo BLATNIK
PONEDELJEK, 05.10. - sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
TOREK, 06.10. - sv. Bruno, ust. kartuzijanov
SREDA, 07.10. - Rožnovenska Mati Božja
ČETRTEK, 08.10. - sv. Pelagija, spokornica
PETEK, 09.10. -  sv. Abraham in Sara, sp. očak

17:30 za + Ivana GUČKA

SOBOTA, 10.10. - sv. Florencij, mučenec
09:00 za + Antona JANČIČA (obl.), sorodnike JANČIČ, ŽVEPLAN

NEDELJA, 11.10. - 28. nedelja med letom
10:30 KOLMAN: za + Franca POŽLEPA in KOŠEPLETOVE

PONEDELJEK, 12.10. - sv. Maksimiljan Celjski, mučenec
TOREK, 13.10. - sv. Kol(o)man, mučenec
SREDA, 14.10. - sv. Kalist I., papež in mučenec
ČETRTEK, 15.10. - sv. Terezija Avilska, c. uč.
PETEK, 16.10. - sv. Hedvika, kneginja

17:30 za + Anico CAFUTA r. RAJH

SOBOTA, 17.10. - sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
09:00 za + Marijo VODIŠEK (obl.)

NEDELJA, 18.10. - 29. nedelja med letom
10:30 za + Angelo BIDERMAN

za + Marijo, Francija in Amalijo ŽVEPLAN


