
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Tema današnje nedelje je sveti 
zakon. Dandanes ogroţata 
zakonsko zvezo ločitev in razveza, 
v Jezusovem času pa jo je 
ogroţala odslovitev. V določenem 
smislu je bilo to še hujše zlo, ker 
je bila odslovitev krivična do 
ţene. Moţ je namreč imel pravico 
odsloviti ţeno, ţena pa ni imela 
pravice odsloviti moţa. V 
judovstvu sta se glede odslovitve 
kresali dve mnenji. Po prvem je 
bilo zakonito odsloviti ţeno 
iz kakršnega koli razloga,seveda 
po presoji moţa; po drugem pa je 
bil potreben resen razlog, ki ga je 
predvidevala Postava. Nekega dne 
so to vprašanje zastavili Jezusu v 
prepričanju, da se bo postavil na 
eno ali drugo stran. Dobili pa so 
odgovor, ki ga niso pričakovali.  
 
»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je 
(Mojzes) napisal to zapoved, na 
začetku stvarjenja pa ju je Bog 
ustvaril kot moža in ženo. Zaradi  

 

 

 

 

 

 
tega bo mož zapustil očeta in 
mater in se pridružil svoji ženi in 
bosta oba eno meso. Tako nista 
več dva, ampak eno meso. Kar je 
torej Bog združil, tega naj človek 
ne ločuje!« Z drugimi besedami: 
iz nikakršnega razloga ni 
dovoljeno odsloviti svoje ţene ali 
pa zapustiti svojega moţa. Čutim, 
da moram še enkrat spregovoriti o 
zakonski skupnosti.   

Ko z očetovskim srcem, ki ga v 
nas razvije duhovništvo, 
spremljamo novoporočenca, ki v 
soju bliskavic in pod ploho riţa 
odhajata iz cerkve, občutimo 
naklonjenost in določen strah, ker 
vemo, da ju ne čaka lahka pot, 
zato ju pogosto čisto spontano še 
enkrat blagoslovimo. V tem duhu 
bi se rad obrnil na poročene, tako 
na verne kot na neverne, ker so v 
veliki meri problemi enaki za vse. 
Poslušali smo klasično besedilo, ki 
obsoja razvezo. Toda jaz se ne 
mislim pridruţiti ţe stotič 
izrečenemu obsojanju ločitve. 
Verni ljudje glede tega poznajo 
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stališče evangelija in Cerkve. 
Raje bom nakazal, kako se 
Jezusova beseda ne omejuje na 
obsojanje ločitve, ampak pokaţe 
tudi, kako ravnati, da se ne bi 
bilo treba zatekati k njej; da ne 
bi prišlo do točke, ko ločitev, če 
ne celo razveza, postane 
neizogibna. Evangelij skuša 
delovati preventivno, ne pa 
represivno. Ob tem ni potrebno 
ne vem koliko govoriti o 
alarmantni krizi, ki v današnji 
druţbi zadeva zakonsko skupnost. 
Ta nam je vsem pred očmi.  

Zakoni, ki pridejo v krizo ţe po 
nekaj mesecih; besede, kot so: 
»Naveličal sem se tega ţivljenja«, 
»Odhajam«, »Če je tako, greva 
vsak po svoje«, je danes slišati 
med zakoncema ţe ob prvih 
teţavah.  Tudi zakonska skupnost 
občuti vpliv današnje miselnosti 
»uporabi in zavrzi«. Če se kakšen 
aparat ali orodje nekoliko 
poškoduje, sploh ne pomislimo, 
da bi ga popravljali (dandanes ni 
več ljudi, ki bi opravljali te 
poklice), ampak ga takoj 
zavrţemo. Hočemo novega.  

Če to miselnost naobrnemo na 
zakonsko skupnost, je to povsem 
zgrešeno in pogubno. Zakonska 
skupnost ni kakor porcelanasta 
vaza, ki se v teku časa obrabi, ne 
pa izboljšuje, in ko na njej 
opazimo razpoko, je ţe izgubila 
pol vrednosti, četudi jo zlepimo. 

To je pač del ţivljenja, ki se 
podreja njegovim zakonom. Kako 
se ohranja in razvija ţivljenje? Ali 
morda tako, da ga negibnega 
postavimo pod stekleni zvon, da 
bo na varnem pred udarci, 
spremembami in vremenskimi 
vplivi?  

Ţivljenje je sestavljeno iz 
nenehnih izgubljanj, ki se jih 
organizem navadi vsak dan sproti 
popravljati; napadajo ga 
vsakovrstni virusi, ki jih 
organizem umno predvidi in 
premaga, ko spodbudi delovanje 
protiteles, vsaj dokler je telo 
zdravo. Zakonska skupnost bi 
morala biti podobna vinu, ki se s 
staranjem izboljšuje, ne pa 
slabša.                                 R.C. 

 

Molitev rožnega venca 

 

Pravijo, da se je molitev roţnega 
venca razvila kot nadomestilo za 
molitev 150 psalmov iz Svetega 
pisma, saj neuki ljudje niso znali 
brati. Molitev roţnega venca se je 
izoblikovala ob koncu 16. stoletja 
in je obsegala 3 dele po 
50 Zdravamarij (z nekaj 
dodatnimi molitvami).  
 
Ta oblika je ostala 
nespremenjena do konca 20. 
stoletja, ko je papeţ Janez Pavel 
II. dodal še četrti - svetli del. 
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"Krščansko ljudstvo se z roţnim 
vencem podaja v Marijino šolo, da 
bi se dalo uvesti v premišljevanje 
lepote Kristusovega obličja in v 
izkustvo globine njegove ljubezni. 
V premišljevanju skrivnosti 
roţnega venca verujoči zajema 
polnost milosti, ki jih prejema 
tako rekoč iz rok Odrešenikove 
Matere". Vsi štirje deli roţnega 
venca imajo isto strukturo. Vsak 
del se začne z molitvijo Verujem, 
sledi Očenaš,tri Zdravamarije s pr
ošnjami in Slava Očetu. V 
nadaljevanju sledi pet desetk: 
vsaka desetka se začne 
z Očenašem, sledi 10 
Zdravamarij s premišljevanjem 
ene od skrivnosti in nato Slava 
Očetu.  
Posamezni del roţnega venca se 
konča z zaključno molitvijo: "O 
Jezus, odpusti nam naše grehe, 
obvaruj nas večnega ognja, 
privedi v nebesa vse duše, 
posebno še tiste, ki so najbolj 
potrebne tvojega usmiljenja." 
 

Naša oznanila 

 Vstopil smo v mesec oktober, ki 
je mesec molitve roţnega venca.  
Letos nas še posebej papeţ 
Frančišek vabi, da bi molili roţno 
venec za Cerkev. Vabljeni! 
 

 Jutri ob 19h je mednarodno 
srečanje ljudskih pevcev pri Sv. 
Jakobu v Slov. goricah, vabljeni!  

 Pred nami je romanje v 
MeĎugorje in sicer od 11. do 13. 
10.2018. Avtobus je poln.  
 
Odhod avtobusa je v četrtek 
11.10.2018 ob 5.30h zjutraj iz 
parkirišča pri naši župnijski 
cerkvi. S seboj ne pozabite vzeti 
osebnega dokumenta in si tudi 
uredite zavarovanje za tujino na 
ZZZS. Časa je še dovolj.  
 
Prav tako glede na objavljen  
program spodaj, poskrbite za 
malico iz nahrbtnika za prvi dan 
romanja – četrtek, prvi in edini 
obrok bo namreč šele večerja v 
MeĎugorju. Če še niste plačali 
avansa, plačajte še v tem tednu.  
Še enkrat objavljamo program:   
 
 
Program romanja: 

1. dan – četrtek, 11.10.2018 
Odhod iz Šentilja – parkirišče pri 
ţupnijski cerkvi,  ob 5. uri 
zjutraj. Voţnja z vmesnimi 
postanki mimo Zagreba in po AC 
do Medjugorja. Prihod ob 
pribliţno 15.00 uri. Namestitev v 
hotelu in popoldne ogled mesta 
prikazovanja – Crnice. Tu se je 
25. junija 1981 otrokom Marija 
prvič prikazala. Večerna maša v 
ţupnijski cerkvi Sv. Jakoba, 
večerja in nočitev. 
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2. dan – petek, 12.10.2018 
Zajtrk. Po zajtrku odhod na 
Kriţevac, tisti, ki pa poti ne 
zmorejo se lahko napotijo na 
kriţev pot pri cerkvi, do kipa 
»Vstalega Kristusa« - podarjenega 
dela slovenskega kiparja Andreja 
Ajdiča. Bronastemu kipu iz kolena 
občasno kapljajo solze. Kosilo, 
popoldne prosto za individualne 
oglede, nakup spominkov. 
Večerna maša, večerja in 
nočitev.  
 
 

3. dan -  sobota, 13.10.2018   
Jutranja slovenska maša v 
kapelici. Zajtrk. Po zajtrku 
povratek proti domu z vmesnimi 
postanki, prihod domov do 20.00 
ure. 
  
 
 

Sv. maše pred nami 
 

 

 

 

26. NEDELJA MED LETOM – PRVA 
V MESECU, 7.10,  
Rožnovenska Mati Božja, 
začetek tedna za življenje; 
09.00 + starši Rantuša,  
         + nečak Daniel; 
         + Joţe Kaučič  
     in + ţupnik p. Franci Pivec 
 
 
PONEDELJEK, 8.10.,  
Benedikta, devica, mučenka;  
19.00 + Janko Bedrač 
 

TOREK,9.10.,  
Dionizij, škof,  
in tovariši, mučenci;  
19.00 + Ivan Bauman 
 
SREDA, 10.10.,  
Danijel, mučenec; 
19.00 – v dober namen 
 
ČETRTEK,11.10.,  
Janez XXIII., papež; 
19.00 + Mateja Maček 
 
PETEK,12.10.,  
Maksimiljan Celjski, mučenec;  
19.00 + Marija Kuzmič  
         (darovala družina Babič) 
 
SOBOTA, 13.10.,  
Gerald, vitez; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
            naše ţupnije 
 
28. NEDELJA MED LETOM, sklep 
tedna za življenje, 14.10., Kalist 
I., papež, mučenec;  
09.00 + Terezija Jevšenak  
    in + iz druţine Jevšenak in Fras 
 
 

Izdajatelj 
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