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Maše v prihodnjem tednu
27. NEDELJA  MED LETOM, 2.10., Rožnovenska ned.
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc PESJAK, 10. obl., + iz družin PES-
            JAK in ŽELEZNIK
11.00: Sv. Mohor: + Angela, Franc, Vojko SENICA (Slivno)
PONEDELJEK, 3.10., sv. Gerard, opat
 7.30: + Anika VODIŠEK
          + Franc DEŽELAK in Marija ter Ciril
           + Pavle URANKAR
TOREK, 4.10., sv. Frančišek Asiški, diakon, red.. ust.
 19.00: + Marija RAJAR (zadušnica)
            po namenu romarjev
SREDA, 5.10., sv. Marija Favstina Kowalska, red. 
7.30: + Frančiška ZALOKAR
         + Jožefa VRBOVŠEK
       + Ladislav, Ljudmila PAVLINC, Albin, Ana PUŠNIK
ČETRTEK, 6.10., sv. Bruno, red. , ust. kartuzijanov
19.00: + Pavla, Konrad, sin Rado JAZBINŠEK in 
Rudolf ŠPAN
           + Jožica ERMAN, zadušnica
PETEK, 7.10., Rožnovenska Mati Božja
7.30: + zahvala in priprošnja ter za duše v vicah
19.00: + Antonija, obl., in Cilka LUBEJ, Jure
            KUSTOVIČ
SOBOTA,  8.10., sv. Tajda, spokornica
19.00: + Antonija KRAJNC, 7. obl.
           +  Jože PUŠNIK, obl.
           + Franc, Anton GUZEJ in sorodniki
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
28. NEDELJA MED LETOM, 9.10. 
7.00: živi in + farani
9.00: zahvala za 85 let , + Avgust TERŠEK in sorodniki
           zahvala za zdravje, za + DEŽELAK, KLINAR in
            ULAGA
10.00: Marija Gradec: v zahvalo za opravljeno delo

Vstopamo v mesec oktober, mesec 
molitve, mesec rožnega venca. V apo-
stolskem pismu »Rožni venec Device 
Marije« je sveti papež Janez Pavel II. 

zapisal: »Moliti rožni venec ni nič 
drugega kakor premišljevati Kristu-

sovo obličje skupaj z Marijo.«

Slavje izredne »zahvalne lepe nedelje« z 
blagoslovom na Marija Gradcu

Ob blagoslovu obnovitvenih del četrte kapeli-
ce na Marija Gradacu, ki je bil letos poleti, je 
dozorela misel o posebni slovesnosti zahvale 
za obnovo vseh štirih kapelic, ki dajejo cerkvi 
Karmelske Matere Božje poseben pomen in čar. 
Prostor kapelic in cerkve, ki stoji na skalnatem 
griču nad sotočjem Savinje in Lahomnice, je po 
novi ureditvi cestnega prometa še pridobil na 
svoji markantnosti. 
Verjetno vsakdo opazi kapelice, postavljene 
vzdolž kamnitih stopnic, ki vodijo od vznožja 
grička do svetišča. V 18. stoletju so bile zgraje-
ne na pobočju okrog cerkve štiri baročne kapele, 
posvečene Marijinemu vnebovhodu, Kristusu, 
srcu Jezusovemu in svetemu Petru. Ob kapelah 
je bilo tudi zahvalno znamenje z Marijinim ki-
pom, ki so ga kasneje prenesli pred cerkev sv. 
Martina v Laško. Kot vedo povedati krajani se 
je že pred tremi desetletji rodila pobuda o ob-
novi kapelic. Pred petimi leti se je po zaslugi 
Občine Laško, ki je najprej uredila lastništvo 
kapelic, pričela obnova. Z ureditvijo cestnega 
prometa je sedaj kapelica postavljena v čast sv. 
Petru dobila tudi novo lokacijo z nekaj metri 
premestitve. Kip sv. Petra in Jezusa sta edina od 
ohranjene opreme vseh štirih kapelic. Zaradi ne-
varnosti odtujitve in njune umetniške vrednosti, 
bo potrebno počakati na izdelavo kopij, da bo 
kapela v polnosti opremljena. 
Izbrani dan posebne zahvale in druženja s kra-
jani, je določen za prihodnjo nedeljo, 9.oktobra 
2022, s sveto mašo ob 10. uri. Po maši bo okrog 
kapelic procesija z Najsvetejšim, nato pa še pro-
gram pred cerkvijo, ki se bo zaključil z druže-
njem pri gostišču Čater, v organizaciji Krajevne 
skupnosti Marija Gradec.                           (RM)



POMNOŽI NAM VERO!

Vera je »preprosto gorčično zrno, nekaj malega, 
na videz skorajda neznatnega, a velikega…nekaj 
živega, nekaj, kar bo čez mnogo časa zraslo v 
veliko drevo-točno tam, kjer je. Rasteš  pa ne, če 
si kakor nespremenljiv kamen. Rasteš lahko kot 
seme, ki bi si želelo vstati in iti proč, pa vendarle 
ostane; ki v svoji rasti zgreši in zablodi, pa se 
zopet vrne nazaj na pot; ki se vsakodnevno bori, 
tako s svetom kot s seboj in z Božjimi zamisli-
mi…Rasti pomeni kot drevo stegovati se onkraj 
tega, kar si, pa vseeno ostati tam, kjer si. To po-
meni verovati.« (Marko Rijavec)
V Lukovem evangeliju (Lk17,5-10) današnje ro-
žnovenske nedelje, učenci Jezusa prosijo, da jim 
pomnoži vero, za katero večkrat mislimo, da je 
nekaj, kar dosežemo in nato z njo delamo never-
jetne stvari, kot npr. rečemo murvi, da se izruje s 
koreninami vred ter se presadi v morje in murva 
sledi našemu ukazu. Vera ni enkraten dosežek, s 
katerim bi se kitili in ne čarovnija, s katero bi si 
pričarali lagodje ter razkošje. Vera je vsakda-
nje (večkratno) delo-služenje, v času in pro-
storu, na čisto posebnem mestu, ki nam ga je 
dal Gospod. Naša vera pomeni, »biti na svojem 
mestu, ga v zaupanju sprejeti in oddelati svoje, 
torej to, kar zahteva mesto, na katerem smo, pa 
naj bo to »orati ali pasti« (Lk17,7) ali kaj druge-
ga. Verovati pomeni reči na koncu dneva: «Ne-
koristni služabniki smo; naredili smo, kar smo 
bili dolžni narediti«(Lk17,10). Vera ne pooseblja 
naše popolnosti, ampak predstavlja pot, po kate-
ri zvesto stopamo, skupaj za in z Njim, ki je Pot, 
za katero smo se odločili; kjer smo zvesti temu, 
kar smo, kar živimo, za kar nas je On poklical k 
življenju in nas stkal v materinem telesu ter nas 
ustvaril tako čudovite (Ps 139).

A pot, na kateri rastemo naproti cilju, ki je sve-
tost, h kateri smo poklicani, ni lahka, malokdaj 
vodi po ravnih livadah in mnogokrat po krušljivih 
ter ozkih strminah preizkušenj. Kot sodoben člo-
vek, ujet v trgovske mreže, ki nam ponujajo hitre 
rešitve, s kratkim rokom trajanja, bi se za prema-
govanje strmin opremili s pohodnimi palicami, če-
vlji ipd., kupljenimi v fizični ali spletni trgovini, po 
možnosti dobrozveneče blagovne znamke in uspe-
šno prehodili, ne samo eno, ampak več poti ter pri 
tem dosegli, ne samo en cilj, ampak več ciljev. Cilj 
vsakega kristjana pa je samo eden in do njega lahko 
pridemo le, če smo opremljeni z vero in molitvijo. 
Slednja ne pozna roka trajanja in se z vsakdanjo 
rabo ne izrablja, ampak obnavlja, množi in krepi.
Mesec oktober je, prav tako kot mesec maj, posve-
čen 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' – časti-
mo jo z molitvijo rožnega venca. 
Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s sta-
ro prakso menihov in posvečenih oseb, ki so molili 
psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsakdan po-
svečene osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150-ih 
zdravamarij in 30-ih očenašev (številka 150 ustreza 
enakemu številu psalmov v Svetem pismu). Rožni 
venec je razdeljen na tri temeljne dele: veseli, ža-
lostni in častitljivi. Sveti oče, sveti Janez Pavel II., 
je dodal tem delom še svetli del rožnega venca, ki 
je molitev ponavljanja, saj kar 50-krat ponovimo 
eno molitev zdravamarija v enem samem delu ro-
žnega venca. A vendar ne gre za »zlajnano« in dol-
gočasno molitev. »…velike stvari s ponavljanjem 
nikoli ne postanejo dolgočasne. Samo nepomemb-
ne stvari potrebujejo spremembe za popestritev in 
jih je treba hitro nadomestiti s čim drugim. Kar je 
res veliko, postaja s ponavljanjem vedno večje. Pri 
tem pa tudi mi sami postajamo bogatejši in svobo-

dnejši; v tej čudoviti molitvi se umirimo, ko sto-
pamo v to velikost, ki nas sprejema vase.«( Papež 
Benedikt XVI.) « Tako z molitvijo rožnega venca, 
skupaj z nebeško materjo Marijo, premišljujemo 
življenje njenega sina Jezusa. V ospredju so do-
godki, ki nam pomagajo razumeti način Božjega 
delovanja, kako Bog prinaša v naše življenje reši-
tev. Tako nas lahko redna molitev rožnega venca 

postopno vodi k prepoznavanju Božje rešitve za 
naše stiske in težave, s katerimi se soočamo v se-
danjem času. 
»Če rožni ven’c boš molil rad, dobil boš milost 
vsakikrat.«
Rožnovenski oktober nas vabi, da z rožnim ven-
cem (pogovorno: molekom,  paternoštrom) ali 
brez njega v rokah zmolimo desetko, kateri 
damo namen, npr. za zdravje, za srečno zadnjo 
uro, za zakonca/starše/otroke/sosede, za duhov-
nike, za vse pozabljene, preizkušane sestre in 
brate, za rajne…in ne pozabimo se zahvaljevati 
in prositi za našo vero. Molimo doma ali na poti 
v službo ali med tem ko nekoga ali nekaj čakamo 
in po navadi posežemo, ne glede na leta, po mo-
bitelu, da po njemu brezciljno brskamo…In če bo 
naša volja do molitve v skušnjavi omahljivosti, 
pridimo, vsaj pol ure pred mašo, v cerkev in se 
pridružimo molitvi rožnega venca, ki ga zvesto 
molijo molivke našega Cerkvenega občestva, ka-
terim naj Bog povrni za vse njihove tihe in glasne 
molitve.                                                         (PK)


