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Evangelij: Prosímo za močno vero Lk 17,5 10 
5Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: 
»Pomnôži nam vero!« 6 Gospod pa jim je 
dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, 
bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami 
vred in se presádi v morje,‹ in bi vam bila 
pokorna. 7Kdo izmed vas bo svojemu 
služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s 
polja: ›Pridi brž in sédi za mizo!‹  8 Mar mu 
ne bo rekel: ›Pripravi mi kaj za večerjo, 
prepaši se in mi strezi, dokler jem in pijem, 
nato boš ti jedel in pil.‹ 9Se mar zahvaljuje 
služabniku, ker je narédil, kar mu je bilo 
ukazano? 
10 Tako tudi vi; ko naredite vse, kar vam je 
bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni 
služabniki smo; naredili smo, kar smo bili 
dolžni narediti.‹ « 

 
VERA JE ŽIVLJENJE PO BOŽJEM NAČRTU 

isatelj Fran Saleški Finžgar je kot župnik v Trnovem v Ljubljani leta 1927 
za Družbo sv. Mohorja v Celju pripravil molitvenik z naslovom "Vere mi 

daj, Gospod!" in podnaslovom "Molitve in premišljevanja za doma in za v 
cerkvi". Namenjen je bil predvsem odrasli mladini in je bil za tiste čase zelo 
sodoben. Finžgar je s svojo dolgoletno duhovniško izkušnjo in s svojim 
izrednim čutom za žlahtno besedo v njem združil cerkev in dom, nedeljo in 
delavnik, Boga z vsakdanjim življenjem. V uvodu je zapisal, da je vera sicer 
Božji dar, dar vseh darov, je pa tudi človekov pristanek na razodetje, ki ga je 
treba spoznati, sprejeti in po njem živeti. Po njegovem trdnem prepričanju, 
ki ga nenehno potrjuje vsakdanje življenje, je vera neločljivo povezana z 
molitvijo: "Molitev je mejnik na razpotju vere in nevere. Kdor jo zanemarja, 
opušča, je že krenil na levo." 

Prava molitev predpostavlja otroško ponižno odprtost za Boga, kar je 
predpogoj za vero. S takšnim razpoloženjem so apostoli, kot slišimo v 
današnjem evangeliju, prosili Gospoda: "Pomnoži nam vero!" Naši predniki 
so bili ljudje kakor mi in imeli napake in slabosti, kakor jih imamo mi. 
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Gotovo pa so imeli več časa in čuta za molitev kot mi, saj so zapustili 
modrost: "Delaj, kakor da bi bilo vse odvisno od tebe, in moli, kakor da bi 
bilo vse odvisno od Boga."  

V današnji Božji besedi beremo misel, da kristjan ne more biti brezbrižen 
do tega, kar se dogaja okoli njega. Boljšega sveta ne moremo le izmoliti, 
temveč ga moramo z vsemi svojimi sposobnostmi preoblikovati, vse naše 
delovanje pa mora biti prežeto z duhom vere. Čemu je Bog vsakomur od 
nas dal takšne in drugačne sposobnosti? Zato vendar, da z njimi preoblikuje 
svet, ga dela vedno boljšega, vedno bolj božjega. Ko molimo prošnjo 
očenaša "Pridi k nam tvoje kraljestvo", se zavezujemo, da se bomo za njeno 
uresničitev tudi trudili. V nasprotnem primeru se norčujemo iz Boga, sebe 
pa uspavamo z lepimi besedami. Če bi bila naša vera živa, bi lahko delali 
čudeže, predvsem čudeže medsebojne ljubezni. "Bog nam ni dal duha 
boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in preudarnosti," v svojem pismu 
učencu Timoteju apostol Pavel poučuje tudi nas. Kristjan, ki pozna evangelij 
in Božje zapovedi, ne sme biti šleva, strahopetec, ki se pred nalogami 
izmika, temveč mora svojo vero vsak dan pokazati s trdno odločenostjo za 
dobro. 

Belgijski jezuit FernandLelotte, duhovni voditelj študentov, je zapisal: 
"Vsa tragika človeškega življenja je v tem, ker so ljudje zavrgli Božji načrt 
življenja in živijo po svojem načrtu." Ob poslušanju današnje Božje besede 
bomo doumeli: "Vsa sreča človeškega življenja je v tem, da svoje življenje 
živimo po Božjem načrtu." Silvester Čuk 
 
OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA 

esec oktober, mesec molitve, mesec rožnega venca. »Molitev lepa za 
vsak dan, le moli rad jo, o, kristjan ...« nas bo vabila cerkvena pesem. V 

svojem apostolskem pismu »Rožni venec Device Marije« je blaženi papež 
Janez Pavel II. zapisal: »Moliti rožni venec ni nič drugega kakor 
premišljevati Kristusovo obličje skupaj z Marijo.« Tudi mi se v oktobru 
zbiramo, da bi – skupaj z Marijo, Jezusovo in našo materjo – premišljevali o 
Kristusovem obličju, da bi se srečali z Božjim Sinom, ki se je učlovečil, se 
ponižal in nam postal enak v vsem, razen v grehu. V molitvi bomo 
spremljali Gospoda, ki je posvetil naš svet s svojo Božjo navzočnostjo, in se 
tako učili hoditi po njegovi poti, ki nas vodi k našemu nebeškemu Očetu. 
Potrebujemo krščanstvo, ki se bo oblikovalo predvsem po umetnosti 
molitve. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v župnijsko 
cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto mašo molili rožni venec, za 
naše družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … vabljen k molitvi tudi 
doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca. 
 
OKTOBER MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA: Mesec oktober nas  vabi k 
molitvi rožnega venca, Lepo povabljeni k molitvi doma in v cerkvi, ko bomo 
pred vsako sveto mašo molili rožni venec. Lepo povabljeni. 
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SREČANJE ODRASLIH CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV NAŠE DEKANIJE V 
DRAMLJAH: Danes, ob 15. uri, lepo povabljeni na srečanje odraslih 
cerkvenih pevskih zborov naše dekanije, ki bo v župnijski cerkvi v Dramljah. 
Lepo povabljeni. 
 
CERKVENI OTROŠKI PEVSKI ZBOR VABI: Veroučenci, še vedno povabljeni k 
prepevanju v otroškem pevskem zboru naše župnije. Vaje so vsako nedeljo 
ob 9. uri v veroučnih prostorih pri župnišču in potem petje pri sveti maši ob 
10.15 uri. Vsi veroučenci lepo povabljeni. 
 
MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV 
V ponedeljek zvečer ob 20. uri, lepo vabljeni člani ŽPS in ključarji na 
molitveno srečanje k Jankotu Zidarju na Šerovo. 
 
ORATORIJSKI DAN ZA PRVOOBHAJANCE in  NEDELJSKA SVETA MAŠA 
V soboto od 9. do 12. ure, lepo povabljeni veroučenci tretjega razreda – 
prvoobhajanci na oratorijski dan, ki se bo odvijal v veroučnih prostorih pri 
župnišču. V nedeljo pa se bodo pri sveti maši ob 10.15 predstavili celi 
župniji in sveto mašo tudi sooblikovali. K sveti maši povabljene družine in 
sorodniki bodočih prvoobhajancev. 
 
SREČANJE MINISTRANTOV: Ministranti, lepo vabljeni na skupno srečanje, 
ki bo v sredo ob 17.  uri v župnijski cerkvi. Lepo vabimo tudi nove 
ministrante. 
 
SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIH IN ONEMOGLIH: Župnijska Karitas vabi v 
nedeljo vse ostarele, bolne in onemogle na srečanje. Ob 14.30 uri bo 
priložnost za sveto spoved, ob 15.00 uri pa bo sveta maša v župnijski cerkvi 
in priložnost za prejem bolniškega maziljenja, nato pa druženje v prostorih 
pri cerkvi. Prosimo, da omogočite svojim domačim, prihod na srečanje. 
 
MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE 
Počasi se bliža praznik Vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej 
spominjamo naših rajnih. Molitvene spomine za svoje drage rajne lahko 
napišete na poseben listič, ki ga vzamete v cerkvi. Dar, ki ga boste namenili 
ob tem je namenjen za obnovo župnijske cerkve. 
 
SVEČE, SPOMIN NA RAJNE: V cerkvi bodo na voljo nagrobne sveče, kot 
spomin na rajne. Dar od sveč je namenjen za potrebe in delovanje 
župnijske Karitas. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Župnijska cerkev počasi dobiva svojo 
prenovljeno podobo. Dela pa še zdaleč niso končana. Sedaj je na vrsti 
oprema, klopi, orgle, še preostali oltarji in kipi, spovednica, oprema v 
zakristiji, daritveni oltar, ambon, vrata. Dela je še kar precej. Zato se 
priporočamo, da vsak po svojih močeh in zmožnostih pomaga pri zbiranju 
finančnih sredstev. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: 
SI56 0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar. 



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu oktobru skrbijo za 
župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Prelog, Bobovega in Male 
Pristave. 
 

27. NEDELJA MED LETOM 
Ponedelje

k 
7.10.2019 

Rožnovenska 
Mati Božja 

8.00 za † Lojzeta in Slavico Krajnc 

Torek 
8.10.2019 

sv. Benedikta 
mučenka 

8.00 za † Franca (obl), Marijo in Francija 
Andrenšek, sorodnike  

Sreda 
9.10.2019 

sv. Dionizij 
škof 

8.00 za † Antona Šket  
 

Četrtek 
10.10.201

9 

sv. Danilo 
škof 

17.30  
 

18.00 
 

molitev rožnega venca za duhovne 
poklice pred Najsvetejšim 
za † Martina Šraml (obl)  
za † Terezijo, Ivana in Ano Zidar 
(obl), Gorazda Lipnik 

Petek 
11.10.201

9 

sv. Janez 
XXIII. 
papež 

18.00 za † Marico Herič, 30. dan 
za † Antona Hriberšek, 8. dan 
za † Dragico in Antona Drobnak, 
Julijano in Jakoba Drobnak  

Sobota 
12.10.201

9 

sv. 
Maksimilijan 

Celjski 
mučenec 

18.00 za † Marijo (obl), Filipa in Zdenko 
Lončar, Primoža Mikuš, starše 
Gobec    
za † Heleno in Slavkota Pogelšek 
za † Janeza in Ano Strašek   

Nedelja 
13.10.201

9 

28. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Gerald 
vitez  

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 

10.15 
 
 
 
 

14.30 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Antona Ribič 
za † Marico Jesenek, 30. dan 
za † Marijo in Alojza Karner (obl), 
rodbino Kampuš 
za † Jožeta Stoklas 
za † Justino Zidar, 30. dan 
za † Francija Stiplošek (obl) in starše 
za † Marijo (obl), dva Ivana, Dušana 
in Majdo Dečman 
srečanje starejših v župnijski cerkvi 
za † Antona Roškar, Štefanijo 
Avguštin in sorodnike 
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