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NEDELJA, 25.08. - 21. nedelja med letom
08:30 za + Avguština KALUŽA

PONEDELJEK, 26.08. sv. Tarzicij, mučenec
TOREK, 27.08. - sv. Monika, mati sv. Avguština

08:00 za + Marijo in tri brate JURKOŠEK
SREDA, 28.08. - sv. Avguštin, škof in c. u.
ČETRTEK, 29.08. - Mučeništvo Janeza Krstnika

18:00 za + Justino, Ivana PUŠIČA, Matevža in Nežo DEŽELAK

PETEK, 30.08. -  sv. Feliks (srečko), mučenec
SOBOTA, 31.08. - sv. Pavlin, škof

08:00 za + Valentina KLEPEJA

NEDELJA, 01.09. - 22. nedelja med letom - angelska
08:30 za žive in rajne

za + Petra, Ivana PLAHUTA in sorodnike
za + Jožeta KLEPEJA

PONEDELJEK, 02.09. - sv. Zeno, mučenec
TOREK, 03.09. - sv. Gregor Veliki, papež

08:00 za + Janija GUZEJA

SREDA, 04.09. - sv. Rozalija (Zalka), devica
ČETRTEK, 05.09. - sv. Mati Terezija, redovnica

18:00 ni namena

PETEK, 06.09. - sv. Zaharija, prerok
SOBOTA, 07.09. - sv. Regina, mučenka

17:00 LURD: poročna sveta maša (Matej SENICA&Ula BREČKO)

NEDELJA, 08.09. - 23. nedelja med letom - Marijino rojstvo
10:30  LURD: za + Ladislava SENICA

            za + DRNOVŠKOVE in PINTERJEVE in Martino HLASTEC

“Prizadevajte si, da vstopite 
skozi ozka vrata...” 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
31.08. - Dol
07.09. - Selo

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
31.08. - Sevce
07.09. - Šmarjeta

LATINSKI PREGOVOR
Ebritas franguit, quidquid sapientia tangit. -- 

“Kar modrost ustvari, pijanost poruši.”

NEDELJA, 25.08. - 21. nedelja med letom
10:30 za žive in rajne

za + Jakoba in Karolino KAJTNA
za + Alojza OŽKA (obl.)

PONEDELJEK, 26.08. sv. Tarzicij, mučenec
TOREK, 27.08. - sv. Monika, mati sv. Avguština
SREDA, 28.08. - sv. Avguštin, škof in c. u.
ČETRTEK, 29.08. - Mučeništvo Janeza Krstnika

17:30 za + Marijo IVŠEK

PETEK, 30.08. -  sv. Feliks (srečko), mučenec
17:30 za + Jožefo SKALIČ

SOBOTA, 31.08. - sv. Pavlin, škof
09:00 za + Antona DROBNETA (obl.)

NEDELJA, 01.09. - 22. nedelja med letom - angelska
10:30 za + Franca, Francija in Marijo POZARŠEK

za + Jožeta PAVČNIKA in rodbino GABERŠEK
PONEDELJEK, 02.09. - sv. Zeno, mučenec
TOREK, 03.09. - sv. Gregor Veliki, papež
SREDA, 04.09. - sv. Rozalija (Zalka), devica
ČETRTEK, 05.09. - sv. Mati Terezija, redovnica

17:30 za + Jožefa KNEZA

PETEK, 06.09. - sv. Zaharija, prerok
17:30 za + Frančiško LAPORNIK

SOBOTA, 07.09. - sv. Regina, mučenka
09:00 za + Milana OŽKA

NEDELJA, 08.09. - 23. nedelja med letom - Marijino rojstvo
08:30

14:00

za žive in rajne
za + dve Frančiški LAPORNIK (obl.), Draga in Stanka TERŠKA
za + Friderika RAJHA
KOLMAN: za + Petra BORKOVIČA in mamo Zofijo



Misel za Gospodov dan

Rešitev je ‘da’

Zakaj se cerkveni zvonovi oglašajo zjutraj, opoldne in 
zvečer? Zvonijo avemarijo. Vsak dan trikrat spomnijo na 
angelov pozdrav Mariji in na njen čudoviti ‘da’ povabilu k 
Božjemu materinstvu. Beseda se je učlovečila - ljubezen se 
je preoblekla v nebogljenega otročička in se naselila med 
nas. Kljub pomislekom je tudi Jožef rekel ‘da’ nebeškemu 
načrtu za sveto Družino. Na angelovo pobudo je vzel k sebi 
ženo Marijo, sprejel otroka kot dar, ki mu ga je Bog naklonil 
po njej in imenoval ga je Jezus (Mt 1,25) kar pomeni ‘Bog 
rešuje’.
Ob žarečem nazareškem ognjišču lahko sedemo v šolo 
ljubezni. Bog nam prihaja naproti v najmanjšem in najna-
vadnejšem. Pri njegovem stvarjenju sodelujemo v zakonski 
postelji in ob družinski mizi. Vse, kar živimo, naj živimo zato, 
da bi se po svetu razširjala mir in ljubezen. Ko rečemo Bogu 
‘da’, postanemo rodovitni in se v nas prebudi nekaj živega. 
To živo sprejmemo, ga negujemo, hranimo, varujemo, se 
vživljamo vanj, mu pustimo, da zraste - in se čudimo skriv-
nostim življenja. ‘Da’ Bogu nas vedno preseneča, saj nam 
poklanja neznansko več, kar moremo misliti ali prositi (Ef 
3,20).
Ogromnokrat z lahkoto izrečemo svoj ‘da’. Ko smo, denimo, 
očarani od bližine privlačne osebe, zdrsnemo v zaljubljenost 
in objeme kot po toboganu. Podobno je z romantičnim ‘da’ 
neveste in ženina in običajno tudi z ‘da’ očetovstvu in mater-
instvu. A vsak ‘da’ je potrebno nenehno potrjevati, posebej v 
času preizkušenj. Takrat ne pozabimo, da se vse, kar se tiče 
nas, tiče tudi Boga, ki lahko razreši tudi nerazrešljivo. Bogu 
namreč ni nič nemogoče (Lk 1,37). Presenetil nas bo z do-
brim, ki ga bo znal potegniti iz slabega. Naše notranje bitje 
bo obnovil z vero in utrdil z močjo, ki jo daje sposobnost za 
prenašanje stisk.
In kam je šel angel po tem, ko mu je uspelo sestaviti sveto 

Družino? Zdaj kroži tukaj nekje čisto blizu. Tudi nam redno 
prinaša Božje pozdrave skupaj z ljubezenskim vabilom in 
čaka na naš ‘da’. Ob naslednjem zvonjenju prosimo: “Mati 
Marija, čuvaj ljubezen nežno mi mojo, čez njo iztegni roko 
svojo ...” (A. Vodnik).

Romana Bider
je publicistka in pobudnica vseposvojitve (vseposvojitev.si).

Vzeto iz Magnificat (December 2018, str 367 - 368)

VPIS K VEROUKU 2019/2019

Vpis k verouku za leto 2019/2020 bo potekal 07.09.2019 
po jutranji sveti maši. Starši lepo vabljeni, da se vpisa 
udeležite in s tem omogočite, da bomo lahko  nemoteno 
začeli z veroučnimi srečanji.

župnik Klemen

DOCAT
 Kaj storiti?

...

Temelj družbe: Družina
...

122. Čemu potrebujejo otroci posebno zaščito?

Otroci morajo biti na vsak način potrjeni in varovani. “Otrok je 
velik Božji dar za družino, za narod in za svet” (sv. Mati Terezija). 
Otroci so prihodnost človeštva. Že po naravi so potrebni pomoči. 
Vrhu tega pogosto odraščajo v vnebovpijočih zunanjih razmerah. 
V mnogih predelih sveta jim manjka zdravniške oskrbe, primerne 
prehrane, minimalnih možnosti šolske izobrazbe, ali celo lasten 
dom. Poleg tega obstajajo trajni škandali, kot so preprodaja otrok, 
otroško delo, pojav “otrok na ulici”, vključevanje otrok v vojne, po-
roke otrok in (spolne) zlorabe otrok. Proti kršitvam dostojanstva 
fantov in deklet, ki se dogajajo preko spolnega izkoriščanja in dru-
gih oblik nasilja, in za spoštovanje dostojanstva ter pravic vsakega 
otroka se je treba odločno boriti na narodni in mednarodni ravni.

123. Kaj je zakon?

Zakon je skupnost moža in žene. Bistvene značilnosti zakona 
so poleg drugega medsebojna obljuba zakoncev, da se bosta 
brezpogojno ljubila, ostala zvesta in otroke, ki jima jih bo Bog 
podaril, brezpogojno sprejela. Naslednja značilnost zakona je 
njegova nerazveznost. Zakonci ljubijo in spoštujejo drug druge-
ga doživljenjsko ter se v vseh življenjskih situacijah - “v sreči in 
nesreči, v bolezni in zdravju”, kot si obljubijo pri poroki - med-
sebojno podpirajo in si stojijo ob strani. S smrtjo enega zakonca 
se zakon konča.

124. Kaj pomeni nekoga poročiti?

Nekoga poročiti pomeni celovito mu podariti samega sebe: mož 
in žena naj bi z vsem, kar telesno in duhovno sta, živela drug z 
drugim in drug za drugega. Zakon vključuje vsa področja življen-
ja. V zakonu, kjer ima tudi spolno srečanje svoje pravo mesto, 
postane ljubezen med možem in ženo rodovitna. Zakon je v os-
novi naravnan na razširitev z otroki v družino. Z upoštevanjem 
vseh teh vidikov ni mogoče govoriti o “homo zakonu”; ne glede 
na to pa smo kristjani spodbujeni, da ne diskriminiramo ljudi, ki 
so se odločili za istospolno partnerstvo.

“Voditi narod 
je enostavneje 
kot vzgojiti štiri 

otroke.
WINSTON CHURCHILL (1874-1965), 

britanski premier

“Ko ljudje prosijo 
za nasvet za poročen 
par v njunih odnosnih 
težavah, vedno odgovorim: 
molitev in odpuščanje. Tudi 
mladim iz težkih družinskih 
razmer pravim: molite 
in odpuščajte. In tudi za 
matere samohranilke, ki 
nimajo nobene podpore 
v družini, velja: molitev in 
odpuščanje.
MATI TEREZIJA

“Od narave se ne 
moremo emancipirati.
ROBERT SPAEMANN


