NEDELJA, 18. OKTOBER: MISIJONSKA NEDELJA

MESEČNA OZNANILA:
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NEDELJA, 4. OKTOBER: GOD SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA;
FRANČIŠKOVA NEDELJA
Vsako leto za frančiškovo nedeljo prejmemo pismo našega
provincialnega ministra. Tokrat navajamo nekaj njegovih misli
iz pisma, ki ga v celote lahko preberete na spletu.
Kaj torej pomeni, da smo bratje in sestre? Pomeni, da namesto
zlohotnosti postavimo nedolžnost, namesto moči ljubezen, namesto
napuha ponižnost, namesto ugleda služenje. Pristnega bratstva nas uči
apostol Pavel v pismu Filipljanom: »Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično,
kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je
častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih«
(Flp 4, 8). Odprimo se Svetemu Duhu, ki deluje tudi v našem času. Sveti
Duh je neutruden navdihovalec bratskega in sestrskega življenja. Več,
kot mu dajemo prostora, bolj je animator naših odnosov in našega pričevanja v svetu, ki kriči po
skupnosti in sožitju. Ne povzročajmo s pasivnim bratstvom bolečine Cerkvi in drug drugemu. Povežimo
se z eno močjo, to je močjo ljubezni, ki jo Sveti Duh izliva v naša srca.
…Naj ne bo Kristus za nas zavrženi kamen, naj ne bo tujec v lastni hiši, naj bo vogelni kamen našega
življenja, naših misli, besed in dejanj! Kadar močno doživetje živega Boga v nas zaspi, je dobro takole
prositi: »Moj Bog, prosim, da v meni prebudiš hrepenenje po tebi, ki je resnično največje hrepenenje
mojega življenja. Včasih pozabim nate in vendar vem, da si edino gibalo mojega obstoja. Ti si moj Bog
in moje vse!«

Letošnje obhajanje misijonske nedelje bo potekalo 18. oktobra 2020. Ob tej priložnosti bo tudi nabirka
za misijone, ki se izvaja po vsem svetu. Zbrani darovi bodo poslani na sedež Papeških misijonskih
družb v Rim, kjer jih bodo namenili za potrebe v misijonskih deželah.
Letošnja poslanica papeža Frančiška za misijonsko nedeljo je osredotočena na poslanstvo, in sicer
poslanstvo vseh kristjanov. Ker veliko večino Božjega ljudstva tvorijo laiki,
je zato letošnji poudarek namenjen ravno njim. Zato je tudi devetdnevnica
ali molitvena ura posvečena dr. Janezu Janežu, prvemu slovenskemu
laiškemu misijonarju.
Osrednje praznovanje misijonske nedelje, ki bo letos potekalo v ljubljanski
nadškofiji, bo v župniji Sv. Helena - Dolsko. Program se začne ob 14.30 z
molitveno uro, ob 15.00 pa sledi slovesno bogoslužje, ki ga bo vodil
upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih ob somaševanju z ljubljanskim
pomožnim škofom msgr. dr. Antonom Jamnikom in drugimi duhovniki.

ČETRTEK, 22. OKTOBER: SVETI PAPEŽ JANEZ PAVEL II
V Katoliški cerkvi 22. oktobra praznujemo god svetega Janeza Pavla II., ki je bil papež med leti 1978
in 2005 ter 263. naslednik apostola Petra.
Janez Pavel II. je v času svojega pontifikata opravil 146
pastoralnih obiskov po Italiji in 104 mednarodna apostolska
potovanja. Napisal je 14 okrožnic, 15 apostolskih spodbud,
11 apostolskih konstitucij in 44 apostolskih pisem. Na več
kot 1160 splošnih avdiencah ob sredah se je srečal s
približno 17,6 milijona vernikov, kamor je treba prišteti še
posebne avdience in maše, ki se jih je samo v jubilejnem
letu 2000 udeležilo več kot 8 milijonov ljudi. Opravil je 38
uradnih obiskov pri političnih oblasteh ter imel 737 zasebnih
avdienc s predsedniki držav ter 245 avdienc s predsedniki
vlad.

NOVEMBRSKA PISMA:
V drugi polovici oktobra boste po klopeh in na prostoru za verski tisk
dobili kuverte z novebrskimi pismi. Moto teh pisem je: MANJ SVEČ,
MANJ CVETJA - VEČ MOLITVE VEČ MAŠ ZA RAJNE. Vabimo vas,
da se nam pridružite pri molitvi za rajne in da darujete za svete maše.
V pismo napišite rajne, za katere želite da skupaj molimo vsak petek
ob 17.25 rožni venec in ob 18. uri darujemo sveto mašo za rajne.

SREDA, 7. OKTOBER: ROŽNOVENSKA MATI BOŽJA
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.

ŠTUDENTSKE SVETE MAŠE:
V nači cerkvi bodo tudi v tem akademskem let potekale študentske svete maše in sicer OB TORKIH
OB 20. URI. Kdaj bomo pričeli z njimi boste obveščeni. Takrat, ko bo študentska sveta maša, jutranja
maša ob 8.00 odpade.

SPOVEDOVANJE
p. Marjan je na voljo za spovedovanje v samostanskem atriju pol ure pred večerno sveto mašo. Seveda
pa je po dogovoru na razpolago tudi zunaj tega termina.

SREČANJE ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
Tudi letos bomo nadaljevali s srečanji za zakonce in družine. Vsako tretjo nedeljo v mesecu se zberemo
pri sveti maši ob 11. uri. Po maši nadaljujemo s srečanjem ob skupnem kosilu. Okrog 14. ure pa se
začne posebej program za zakonce in posebej za otroke. Lepo povabljeni. Za srečanje pa je potrebna
predhodna prijava.

