
24. NEDELJA MED LETOM:                                                                         13. IX. 2020
 Ob 14. uri lepo vabljeni v župnišče k molitvi in prošnji za blagoslov! Molitev je naravni 
ritem dihanja naše duše. Radi si vzemimo čas za pogovor z Bogom. Čas, ki ga podarimo Bogu, 
je vedno dragocen in po njem je blagoslovljen tudi ostali čas našega življenja. Na dobre in 
pomembne stvari se je vredno navaditi tudi na novo.
 Srečanje ŽPS bo jutri, v ponedeljek, 14. septembra ob 20.15. Lepo vabljeni na srečanje in k 
pogovoru.
  Vsak dan med tednom ‒ pol ure pred sv. mašo ‒ molimo sveti rožni venec. Lepo je, če z 
molitvijo začnemo točno in molimo pobožno ter zbrano. Zbranost pri molitvi nas najlepše 
pripravi na sv. mašo. Lepo lepo vabljeni k molitvi.
 Jutri, v ponedeljek, je praznik povišanja sv. križa. Z udeležbo pri sv. maši bomo lahko svoj 
križ položili na Jezusove rame. On sam obljublja, da bomo tako našli mir svojim dušam (prim. 
Mt 11,29).
 Po prazniku povišanja sv. križa je spomin Žalostne Matere Božje. Marija nas vedno vodi 
k Jezusu in je naša prva priprošnjica. Čas k Njej povzdignjenih oči naj nikoli ne mine. Tudi ta 
dan lepo vabljeni k bogoslužju.
 Otroci ste povabljeni k sodelovanju v otroškem pevskem zborčku, ministriranju, branju 
prošenj ... Hvala staršem za spodbudo. Tudi mladi in starejši lepo vabljeni k sodelovanju v 
župniji.
  Srečanje za starše veroučencev bo v sredo, 16. septembra ob 20.30 in v ponedeljek, 21. 
septembra ob isti uri. Obakrat bo srečanje v kapeli v župnišču. Če imate v veroučni šoli več 
otrok, se srečanja udeležite samo enkrat.
 Če kdo poleti ni redno hodil k nedeljski sveti maši (je prijateljstvo z Bogom zanemaril), je 
potrebno, da preden znova prejme Jezusa v obhajilu, pristopi k zakramentu svete spovedi.

25. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                20. IX. 2020
 Ob 14. uri lepo vabljeni v cerkev k molitvi in prošnji za blagoslov. V sredo goduje p. Pij, ki v 
eni od svojih spodbud pravi: “Prav molitev, ta združena sila vseh dobrih duš, giblje svet, prenavlja 
vest ljudi, vzdržuje dom, tolaži trpeče, zdravi bolnike, posvečuje delo, izboljšuje zdravstveno 
oskrbo, daje moralno moč in krščansko vdanost v človeško trpljenje, razširja Božji nasmeh in 
njegov blagoslov nad vsako trpljenje in slabotnost.” Lepo vabljeni, da se pridružite tej sili vseh 
dobrih duš.
      Danes teden bo SLOMŠKOVA nedelja. “Delajmo zvesto, čeravno nam nihče na roke ne gleda. 
Bog nas vidi, on bo naš plačnik,” je misel blaženega Antona Martina Slomška. On nas tudi 
spodbuja: “Starši, ne naveličajte se učiti in svariti svoje otroke, moliti zanje! Dokler je drevo še 
mlado, se lahko zravna, staro se zlomi!” In še ena njegova spodbuda: “Le za trojno suknjo skrbite 
otrokom: za poštenost, delavnost in pobožnost; vse drugo jim bo navrženo.”
      Ob prazniku nadangela Mihaela, zavetnika policije, bodo 27. septembra 2020 ob 10. uri v naši 
župnijski cerkvi zbrani tudi slovenski policisti. Sveta maša bo darovana tudi zanje. Prosimo, da ob 
udeležbi upoštevate vsa navodila NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje), SŠK (Slovenske 
škofovske konference) in župnijskih rediteljev. Somaševanje bo vodil arhidiakon za Gorenjsko, 
g. Jože Plut. Po sveti maši se bomo ob upoštevanju zdravstvenih navodil zadržali pred gostilno 
Pri Hrvatu. (Dogodek mora biti še odobren s strani ministrstva).
  
26. NEDELJA MED LETOM:                                                                                                 27. IX. 2020
 Ob 14. uri lepo vabljeni v kapelo k molitvi in prošnji za blagoslov. Z molitvijo rožnega venca 
povabimo Marijo, naj se pridruži naši molitvi in molimo skupaj z njo. Ona sama pa razkriva 
našim dušam skrivnosti Jezusovega življenja. Rožni venec, ki ga v celoti odmolimo, je podoben 
neizmerni verigi reševanja in ljubezni, s katero lahko ovijemo osebe in vse naše razmere (situacije) 
in celo vplivamo na vsa aktualna dogajanja.
 V tem tednu godujejo sveti nadangeli in sveti angeli varuhi. Beseda angel pomeni poslanca. 
Z molitvijo in obiskom bogoslužja se zahvalimo Bogu za zveste in mogočne varuhe.
      V četrtek, 1. oktobra, bomo prestavili uro večerne sv. maše na 18. uro. Prosim, ne spreglejte 
spremembe!
 Prvi petek je v tem tednu. V sredo, 30. septembra, bom dopoldne obiskal bolne in starejše v 
Srednji vasi, po kosilu pa pod Studorjem in v Stari Fužini. Na dan prvega petka pa vse ostale. 
 Prva sobota nas vabi k posvetitvi Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Lepo vabljeni k sv. maši 
za naše družine in k molitvi za duhovne poklice.
  Ves mesec oktober je posebej posvečen molitvi svetega rožnega venca. Lepo vabim in prosim 
vse starše in otroke, da si ob večerih radi vzamete čas za molitev svetega rožnega venca. Če bo 
v naših družinah na prvem mestu Bog, se nam za obstoj  naših družin ter njihovo dobrobit ni 
potrebno bati. Če pa bo v njih večer za večerom kraljeval televizijski sprejemnik ali računalnik, 
potem smo za našo skupno prihodnost lahko zelo zaskrbljeni že ta trenutek. Odločiti se moramo 
sami. Bog nam v vsem daje svobodo. Naj nam to dostojanstvo ne postane izgovor za samovoljo 
in lenobo.
 Vsak dan v tem mesecu bomo pol ure pred sveto mašo izpostavili Najsvetejše in skupaj z 
Marijo molili sveti rožni venec. Lepo lepo vabljeni k molitvi. Prosim vas! Radi si vzemite čas 
za molitev! Naj ne gre ta čas milosti mimo naših src in ušes. Lepo bo, če se bo skupni molitvi 
pridružil vsaj en družinski član. Če ne morete priti v cerkev, prosim, molite doma. Družinska 
molitev je prvi in najpomembnejši temelj vsakega doma. Prosim, potrudite se za molitev! Če vam 
ne uspe zmoliti rožnega venca, zmolite vsaj eno desetko.
      Nedelja, ki je pred nami, je 27. med letom.
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2Pri molitvi je prav, da ne hitimo. Kajti 

ne mislimo, da bomo uslišani zaradi svo-
jih mnogih besed (prim Mt 6, 7). Z molit-
vijo ne smemo zavlačevati. Ko molimo kot 
Cerkev, kot občestvo poklicanih, se med 
seboj poslušamo. Smo pozorni na besede 
molitve drugih. Kakor želimo, da bi Bog 
poslušal nas, tako pri molitvi poslušajmo 
drug drugega. Tako se k Bogu dviga en 
sam glas iz mnogih src. Če sami radi mo-
limo hitreje ali počasneje, molimo tiho, 
tako da ne motimo molitvenega zbora. 
Z molitvijo začnimo točno (pol ure pred 
sveto mašo). Tako bomo z molitvijo zakl-
jučili do začetka Božje službe. Če z molit-
vijo začnemo kasneje, vseeno ne hitimo. 
Ne bomo uslišani zaradi mnogih besed. 
Kdor moli najprej, naj moli zbrano in ra-
zločno, brez prehitevanja in začenjanja, 
preden drugi odmolijo. Z molitvijo zakl-

jučimo vsaj 2 oz. 3 minute pred začetkom 
svete maše. Ni prav in tudi primerno ne, 
da se ob začetku Božje službe z zvončkom 
prekinja molitev. Ljubezen spreminja in 
brez ljubezni se nič ne spremeni. Ljubezen 
do molitve bo spremenila vsakdanjost v 
molitev! Prosimo za to veliko umetnost 
krščanskega življenja, ki je zaradi tega 
tako težka, ker je tako preprosta.

Matjaž Zupan,  župnik
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14. 9.
Ponedeljek Povišanje sv. križa Jereka 1930 + Jerca Mikelj, Č 82

15. 9.
Torek Žalostna Mati Božja Župnišče 700 V zahvalo (zaposlenim v ZSM)

16. 9.
Sreda

Kornelij in Ciprijan, 
mučenca Župnišče 1930 + Slavko Grm in +++ starši, SV 3

17. 9.
Četrtek

Robert Bellarmino, 
škof in c. u. St. Fužina 1930 + Jože Mencinger, obl., SF 245

18. 9.
Petek

Jožef Kupertinski, 
duhovnik Župnišče 1900

1930
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Ljudmila Stare

19. 9.
Sobota Teodor, škof Župnišče 1500

1930
Poročna maša pri sv. Janezu
+ Marija Arh, 2. obl., SV 15

20. 9.
NEDELJA

25. NEDELJA MED 
LETOM

Korejski mučenci

Kapela
St. Fužina
Žp. cerkev
Župnišče

700

830

1000

1400

Za farane
+ Jože Repinc, 10 obl., SF 60
+ Damjan Omar Zupanc (ob roj. dnevu)
Popoldanska pobožnost

21. 9.
Ponedeljek Matej, apostol Jereka 1930 +++ starši Voršič, J 4

22. 9.
Torek Mavricij, mučenec Župnišče 700 V zahvalo in Božji blagoslov

23. 9.
Sreda Pij, duhovnik Župnišče 1930 + Jernej Rijavec, 20 obl., SV 2A

24. 9.
Četrtek

A. Martin Slomšek, 
škof St. Fužina 1930 + Lojzka Rozman

25. 9.
Petek Nikolaj, kmet Župnišče 1900

1930
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+++ Blažovi in +++ Zalta

26. 9.
Sobota

Kozma in Damijan, 
mučenca

Na Kraju
Župnišče

1100

1930
Po namenu
+ Marija Štros

27. 9.
NEDELJA

26. NEDELJA MED 
LETOM

Vincencij Pavelski, r. u.

Kapela
St. Fužina
Žp. cerkev

Župnišče

700

830

1000

1400

Za farane
+ Pavla Šest, po namenu
+ Marija Dobravec in +++ Rebernikov, Č 101
    MAŠA S POLICISTI
Popoldanska pobožnost

28. 9.
Ponedeljek Venčeslav, muč. Jereka 1930 +++ Niko in starši Pintar, Č 19

29. 9.
Torek

Mihael, Gabriel in 
Rafael, nadangeli Župnišče 700 V zahvalo in + Franci Šubic

30. 9.
Sreda Hieronim, d. in c. u. Župnišče 1930 + Marija Bergant, obl.

1. 10.
Četrtek

Terezija D. Jezusa, 
redovnica in c. u. St. Fužina 1800 + Lojzka Rozman, 30. dan

2. 10.
Petek

Angeli varuhi
Prvi petek Župnišče 1730

1800
Češčenje sv. Rešnjega telesa
+ Marjeta Mlakar, po namenu Antona Noča

3. 10.
Sobota

Evald, mučenec
Prva sobota

Župnišče
Župnišče

800

1800 
Za naše družine
+++ Dobravčevi, Č 21

4. 10.
NEDELJA

27. NEDELJA MED 
LETOM

Frančišek Asiški, r. u.

Kapela
St. Fužina
Žp. cerkev
Župnišče

700

830

1000 

1400

Za farane
+ Marija Odar, obl., SF 95
+ Tine Štendler, 3. obl.
Popoldanska pobožnost

Župnik, Matjaž Zupan, tel. 041 926 898, e - naslov: zupan.matjaz@gmail.com

MOLITEV, NAŠA TEŽAVA IN NAŠ BLAGOSLOV

Molitev je nekaj vzvišenega. Beseda iz srca je. Govorì Bogu 
tako, da bo Bog tvoje besede rad poslušal. Kadar molimo, 
moli z nami Sveti Duh. In kaj je bolj vzvišenega od glasu, po 
katerem Sveti Duh prinaša besedo krhke stvarce pred Božji 
prestol. Ob tem glasu vzdrhti Božja vsemogočnost in svoj 
odmev najde v Božji večnosti.

Molitev je res nekaj vzvišenega. Kdor je to doumel, tega se 
bo lotil sveti strah, ko pristopa k molitvi. Zapisano je: »Ved-
no moramo moliti . . . (prim. Lk 18, 1); bodite čuječi in vz-
trajni v molitvi … (Ef 6, 16); molite neprenehoma … (1Kol 
5, I7); bodite veseli v upanju, potrpežljivi v stiski, vztrajni v 
molitvi . . . (Rim 12, 12).

Tvoja vsakdanjost naj ne bo brez molitve! Živi tako, da bo 
tvoj dan molitev! Vsakdanjo molitev imenujemo tisto redno 
molitev, ki jo opravljamo brez ozira na svoje trenutno raz-
položenje. Ljuba navada in dolžnost nam je, ki smo si jo rade 
volje naložili in ki jo hočemo izpolniti. Ta molitev se veže na 
določeno uro ali priložnost. Tako molimo zjutraj in zvečer, 
ob zvonjenju, pred jedjo in po njej. Molimo rožni venec sami 
ali z družino. Pozdravljamo Boga in Marijo, ko gremo mimo 
svetišča ali znamenja. Pokrižamo otroka zvečer ali pri odho-
du ... Take in podobne reči so naša vsakdanja molitev.

Vsakdanja molitev pa le težko kljubuje postopnemu poz-
abljanju, še teže pa zgolj praznemu blebetanju Kako pogosto 
je srce daleč od tega, kar usta govore, daleč od njega, ki mu 
je molitveni obrazec namenjen. Vsakdanjost našo molitev 
čedalje bolj povsakdanjuje, čedalje manj srca je v njej, čim 
prej bi se radi odkrižali tega premikanja naših ustnic, da bi 
se lahko posvetili prijetnejšim rečem.

Če spremlja našo vsakdanjost molitev in če je vsakdan-
jost sama molitev, potem se iztečejo naši minljivi dnevi, 
povprečni in dozdevno prazni dnevi, obrabljeni in ve-
likokrat grenko-trpki, enolični in nepomembni, utrudljivi 
dnevi v Božji dan. Tisti edini, veliki dan, ki ne pozna ve-čera.

Pripravljamo se za ta dan z vsakdanjo molitvijo, kakor 
smo se je učili kot otroci! In tudi nam bodo veljale besede: 
Zaupam njemu, ki je v vas dobro delo, - delo vsakdanje mo-
litve - pričel, da ga bo dopolnil do dneva Kristusovega (prim. 
Flp 1,6).

Povzeto po knjigi, Karl Rahner, Molitev, maša težava in naš 
blagoslov, Dravlje 1994.
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