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 “Saj ste vendar živi kamni!” (1 Pt 2,5) 



Ob vrnitvi sva začela vsak večer 
skupaj moliti rožni venec. To nava-
do sva ohranila vse do danes. Vsako 

Veliko Marijino delo

Andreja Mohar Košir, mama 
štirih otrok in naša župljanka, nam 
je zaupala svojo zgodbo z Marijo.

Z možem sva poročena 16 let. Ko 
sva se spoznala in poročila, sva 
imela vsak svoj način molitve in 
se nisva takoj znašla, kako moliti 
skupaj. Približno leto kasneje sva z 
neko skupino poromala v Medžu-
gorje. Tam se je zelo veliko molilo, 
rožni venci so se vrstili drug za dru-
gim: na avtobusu, pa ob prihodu, 
pa v cerkvi ... Molitev potegne in 
tudi naju je, še posebej ker sva bila 
v hudi preizkušnji. Srečala sva se 
namreč z neplodnostjo. Zdravniki 
so nama rekli, da ne bova mogla 
imeti otrok po naravni poti. Sama 
sem še posebej romala s tem 
namenom. Res sva veliko molila, za 
različne stvari, jaz pa še posebej za 
to, da bi nekoč postala starša. Ma-
rija mi je bila vedno blizu. Tako sem 
si mislila: "Marija, ti si mama vseh 
nas. Tudi jaz si želim, da bi bila ne-
koč mama. Zato te prosim ... "

desetko za nekaj nameniva. Po 
četrtem otroku je časa res nekaj 
manj kot takrat, ko sva začela z 
vsakodnevnim rožnim vencem. V 
tistem času sem bila še speciali-
zantka in sem imela nekaj več časa 
kot zdaj, ko imam tudi nočne in 
dežurstva. A če nama ne uspe mo-
liti skupaj, potem moliva tako, da 
"štukava", zjutraj jaz v avtu eno 
desetko, mož skupaj z otroki, ko 
gredo v šolo, spet desetko ...

Ja, moliva tudi skupaj z otroki. Radi 
se vključijo, s tem ni nobenih težav, 
sploh ker velja pravilo, da naj vsak 
zmoli desetko za določen namen. 
Lahko je zahvala ali pa prošnja. 
Nato vsi molimo v ta namen.

Otroci vedo, da so sad roman-
ja v Medžugorje. Ko sem postala 
mama, sem se zaobljubila, da se 
bom šla vsako leto zahvalit. Tudi 
ko so bili otroci še majhni, tudi če 
je bil kateri star dva meseca, smo 
šli. In tudi letos oktobra bomo spet 
poromali.

Res mi je bila Marija že prej blizu, 
po tej preizkušnji pa mi je toliko 
bolj. Potem ko je bila uslišana ta



goreča prošnja, se ji še raje zahval-
jujem. Obračam se nanjo, ko pos-
tane npr. doma bolj pestro, ko po-
trebujem pomoč pri vzgoji. Rečem 
ji: "Marija, pomagaj!"
Molim tudi v svojem poklicu. Ko 
vidim starše, ki se spoprijemajo z 
raznimi stiskami, naj bo to z zdrav-
jem ali s kakšno boleznijo otroka 
ali z drugimi težavami, si mislim: 
"Marija, pomagaj temu otroku, 
bodi mu tudi ti mama, pomagaj in 
stori, česar njegova biološka mama 
ne zmore."

Marija je zame posebna milina, 
materinska ljubezen, varno naroč-
je ... Ko jo imam pred očmi, imam 
pred očmi predvsem medžugorsko 
Marijo.

Na kakšen način se lahko spopri-
jateljimo z Marijo?
Vsak ima drugačno pot, kako se mu 
Marija približa oz. se on približa 
njej. Velikokrat pa so preizkušnje in 
stiske tiste, ki pripomorejo, da se ji 
začnemo izročati.



Poletno življenje
na župnijskem dvorišču

Le zakaj vsako leto zadnji teden 
v avgustu z župnijskega dvorišča 
na Žalah odmevajo veselje, petje 
in ples? Le kaj na tiste vroče dni, 
ko se poletje še z zadnjimi vzdihlja-
ji bori proti jeseni, vodi 120 otrok 
in 30 animatorjev, da vsak dan, od 
devetih do štirih, nasmejani skače-
jo po žgočem soncu? Kje leži skriv-
nost za njihovo početje?

Odgovor je v motu znanega sloven-
skega misijonarja Friderika Ireneja 
Baraga, ki je katoliško vero oznan-
jal Indijancem v Severni Ameriki: 
"Le eno je potrebno." To je bilo 
tudi geslo letošnjega oratorija.

Pod vodstvom navdušenih ani-
matorjev so otroci ves teden prek 
dramske igre, molitev, velikih iger 
in ustvarjalnih delavnic spozna-
vali življenje tega Bogu predane-
ga misijonarja. In debatirali o 
gorečnosti, nenavezanosti na ma-
terialni svet, krstu, pomembnih 
odločitvah in še marsičem.
Tako otroci kot tudi animatorji smo 
od tega tedna odnesli ogromno. 
Nove izkušnje, nova prijateljstva, 
poglobljen odnos z Bogom in še 
bi lahko naštevali. Vsem pa se bo 
letošnja himna Le eno je potre-
bno zagotovo še sama pela – 
četudi morda pod prho.

Neža Lajevec



Knjiga in čaj 
Bog, lepši od hudiča

Pozdravljeni dragi knjigočajevci in prijatelji!

voktobru nas bo naš bralni pro-
jekt odnesel v nove vode. Brali 
bomo knjigo Bog, lepši od hudiča 
avtorja Gabriela Amortha, ki želi 
bralcu pomagati uskladiti življenje 
z namenom, ki mu ga je dal Bog. 

Včasih se nam lahko zdi, da se je 
Bog umaknil in obupal nad svetom. 
Skoraj lažje verjamemo slabi novi-
ci kot dobri. Je res tako? Izbrana 
knjiga nam želi pokazati lepoto 
Božje ljubezni. Če je ne okušamo le 
en dan, smo že v nevarnosti. 

Knjiga je neke vrsta duhovna 
oporoka, da bi se zavedali svoje 
identitete, dostojanstva in svetosti 
Božjih otrok. Govori o privlačnosti 
našega Boga, ki nas osvobaja zla. 
Toplo jo priporočam.

Zdenka Sušec

"Obstajata dve enaki in nasprotni 
si napaki, ki ju lahko človek naredi 
glede hudiča. Prva je, da ne ver-
jame v njegov obstoj. Druga je, da 
tako verjame, da se s tem preveč 
ukvarja in mu to škoduje. Hudič 
je obeh napak vesel ... " (Gabriel
 Amorth)



Vabilo v skupino krasilcev

Cerkev je naš skupni dom in nje-
na lepota je dar za vse, ki se v njej 
srečujemo. Skupina krasilcev se tru-
di, da bi k temu prispevala s svojimi 
močmi in znanjem, ki je za to po-
trebno. Ker smo v njej le ljubitelji, 
čutimo, da rabimo v svojih vrstah 
tudi take, ki imajo na tem področju 
več znanja in izkušenj.

Krašenje bogoslužnih prostorov je 
eden od načinov slavljenja Boga z 
darovi, ki nam jih je podaril, zato 
lepo vabimo k sodelovanju. 

Prijavite se lahko v župnijski pisar-
ni ali na e-naslov:
zupnija.lj-zale@rkc.si.

Spoznavanje krščanstva
in katehumenat

Vas zanima krščanstvo in si 
zastavljate osnovna verska vprašan-
ja? Kdo je bil Jezus in kaj je učil? Kako 
je povezan s Cerkvijo? Kakšno vlogo 
ima lahko Bog v mojem življenju? 
O tem in še o čem bomo posluša-
li in se pogovarjali na srečanjih 
skupine Spoznavanje krščanst-
va in katehumenat. Vabljeni tudi 
tisti, ki želite prejeti zakramente: 

Prvo srečanje bo v četrtek, 
25. oktobra 2018, ob 20.00 v 
veroučni učilnici. Srečanja bodo 
vsakih 14 dni vse do meseca 
maja. Za informacije pokličite na 
040 505 270 ali pišite na e-naslov 
zupnija.lj-zale@rkc.si.

sv. krst, (prvo) sv. obhajilo in
sv. birmo.



http://www.tendresse-de-dieu.fr/contact-joelle-dalle.html



      

Pričakujemo ...
sreda / 3. OKTOBer

peTeK  / 5. OKTOBer

TOreK / 9. OKTOBer

ČeTrTeK / 12. OKTOBer

spreJeM v ŽUpNIJsKI pIsarNI: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek

URNIK SVETIH MAŠ:

NEDELJE:  8.00 in 10.00
Tomačevo: 8.00
DELAVNIKI: 7.30 in 19.00
SOBOTE: 19.00

ČeTrTeK / 25. OKTOBer

sOBOTa / 20. OKTOBer
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od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 17.45 

      

srečanje medgeneracijske skupine 
Karitas ob 10.00

VEČERNE SV. MAŠE BODO OD 
28. OKTOBRA 2018 DALJE OB 
18.00 (PO ZIMSKEM URNIKU)

knjiga in čaj ob 19.45, brali bomo knjigo Gabriela 
Amortha: Bog, lepši od hudiča

spominska maša ob 15. obletnici smrti 
duhovnika Antona Strleta, maševanje 
ob 19.00 bo vodil škof dr. Peter Štumpf

začetek večerov Spoznavanje krščanstva in 
katehumenat ob 20.00 v veroučni učilnici

Ritem srca 2018, festival sodobne krščanske 
glasbe, ob 19.30 v Zavodu sv. Stanislava

sestanek župnijske Karitas ob 19.45

prvi petek: dopoldne obhajanje 
bolnikov po domovih 
večerna adoracija od 20.00 do 24.00; vabljeni


