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NEDELJA, 28.07. - 17. nedelja med letom
08:30 za + Borisa ŠENJUGA in starše

za + Mihaelo KURALT (obl.) in sorodnike
PONEDELJEK, 29.07. sv. Marta in Marija, Lazarjevi sestri
TOREK, 30.07. - sv. Peter Krizolog, škof

08:00 za + Jožefo RUPNIK (3. obl.)
SREDA, 31.07. - sv. Ignacij Lojolski, ust. jezuitov
ČETRTEK, 01.08. - sv. Alfonz Ligovrij, škof

18:00 za + Staneta KOŠIČA in Karla RUPNIKA

PETEK, 02.08. -  sv. Evzebij, škof; porcijunkula
SOBOTA, 03.08. - sv. Lidija, sp. žena

08:00 za + NAPRETOVE

NEDELJA, 04.08. - 18. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + Slavka PODPEČANA (8. obl.) in sorodnike
PONEDELJEK, 05.08. - sv. Marija Snežna (Nives); sv. Ožbolt, muč.
TOREK, 06.08. - Jezusova spremenitev na gori

08:00 za + NOVAKOVE in BREZNIKARJEVE

SREDA, 07.08. - sv. Kajetan, duhovnik
ČETRTEK, 08.08. - sv. Dominik, ust. dominikancev

18:00 za + Avgusta MAJCNA

PETEK, 09.08. - sv. Terezija (Edith Stein), red., muč.
SOBOTA, 10.08. - sv. Lovrenc (Lovro), diakon, muč.

08:00 za + Angelo FUNTEK (obl.)

NEDELJA, 11.08. - 19. nedelja med letom
08:30 za +  Ano PODPEČAN

“Prosíte in vam bo dano! 
Iščite in boste našli! 

Trkajte in se vam bo odprlo!” 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
03.08. - Vodiško
10.08. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
03.08. - Gračnica in Brstovnica
10.08. - Globoko

LATINSKI PREGOVOR
Cum ferrumcandet, cudare quemquem decet. 

-- “Železo je treba kovati, dokler žari.”

NEDELJA, 28.07. - 17. nedelja med letom
10:30 za + Martina TOPOLETA, ter Jakoba in Ano POŽIN

za + Jožefa JESENIČNIKA (40. obl.)
PONEDELJEK, 29.07. sv. Marta in Marija, Lazarjevi sestri
TOREK, 30.07. - sv. Peter Krizolog, škof
SREDA, 31.07. - sv. Ignacij Lojolski, ust. jezuitov
ČETRTEK, 01.08. - sv. Alfonz Ligovrij, škof
PETEK, 02.08. -  sv. Evzebij, škof; porcijunkula

17:30 za + Vinka VERBOVŠKA

SOBOTA, 03.08. - sv. Lidija, sp. žena
09:00 za + Jožefa KNEZA (Lipek)

NEDELJA, 04.08. - 18. nedelja med letom
10:30 za žive in rajne

za + Alojza (obl.) in Štefanijo ZAMUDA
PONEDELJEK, 05.08. - sv. Marija Snežna (Nives); sv. Ožbolt, muč.
TOREK, 06.08. - Jezusova spremenitev na gori
SREDA, 07.08. - sv. Kajetan, duhovnik
ČETRTEK, 08.08. - sv. Dominik, ust. dominikancev

17:30 za + Frančiško LAPORNIK

PETEK, 09.08. - sv. Terezija (Edith Stein), red., muč.
17:30 za + Marijo IVŠEK

SOBOTA, 10.08. - sv. Lovrenc (Lovro), diakon, muč.
09:00 za + Draga PUŠNIKA

NEDELJA, 11.08. - 19. nedelja med letom
10:30 za + Milana OŽKA

za + Friderika RAJHA



Sreče polno leto (Anselm Grün)

Misli za vsak dan v letu 
29. JULIJ

Zliti se v eno
V zrenju lepote zrem samega Boga. In ko med zrenjem posta-
nem eno z Bogom, postanem tudi z božjo lepoto. Ne uvidim 
le lastne lepote, temveč postajam eno z lepoto okrog sebe.

Najti Boga v vsem
Kdor v kontemplaciji postane eno z Bogom, Boga ne doživlja 
kot nekaj posebnega, temveč Boga vidi v vsem. Tudi v samem 
sebi, saj je kontemplacija povezana z zrenjem notranje luči. 
Bog se torej v zrcalu odslika v človekovi duši.

30. JULIJ

Lepota kot odgovornost
Odgovorni smo, da ta svet oblikujemo v božjem smislu in da 
lepote, ki jo je svetu vdahnil Bog, s svojim delovanjem ne 
zakrivamo, temveč jo poudarjamo.

Delovati duhovniško
Ustvarjati in oblikovati lepoto okrog sebe ni estetsko, tem-
več duhovno vprašanje. Navsezadnje delovati duhovniško 
pomeni, da vse sveto in lepo ne le varujemo, temveč tudi 
predstavljamo, da lepšamo ta svet tako, da tam, kjer smo, 
razširjamo lepoto.

31. JULIJ

Naj žubori izvir ustvarjalnosti
V nas je izvir ustvarjalnosti, v nas je izvir lepote. In naša nalo-
ga je dopustiti, da ta izvir v nas žubori, in sicer za blagoslov 
nas samih in drugih, da bi se prek vseh nas porajala lepota, 
ki je za ljudi zdravilna.

Postati blagoslov
Usmiljeni in dobri Bog, izpolni s svojim blagoslovom ves svet, 

da bi lahko svet izkusili kot blagoslov. Blagoslovi vse nas, da 
bi drug drugemu postali blagoslov.

1. AVGUST

Več opravil hkrati
Naš vsakdanjik je pogosto tako do kraja natrpan s sestanki, 
srečanji in rečmi, ki jih je treba opraviti, da delamo več stvari 
hkrati, da sploh najdemo čas za vse: zajtrkujemo, medtem 
ko beremo časopis, delamo v vlaku na poti v službo in do-
mov in gospodinjimo ob vključenem televizorju.

Nasprotni program
Pozornost je nasprotni program. Povsem zavestno počnem 
to, kar ravno počnem in sem ne le telesno, temveč zlasti 
duhovno popolnoma prisoten, torej sočasno ne razmišljam, 
kaj je bilo včeraj ali kaj bo jutri, temveč sem povsem tukaj in 
zdaj, ne premišljam o ničemer drugem kot o tem, kar ravno 
počnem.

DOCAT
 Kaj storiti?

...

Temelj družbe: Družina
...

119. Kaj družina nudi družbi?

Najprej je družina kraj, ki družbi zagotavlja prihodnost. Drugič 
prevzema družina posebno nalogo socializacije in vzgoje otrok. 
Posreduje kulturne, etične, socialne, duhovne in verske kreposti, 
vrednote in tradicije, ki so temeljne za vsakega svobodnega in za-
vestno odgovornega človeka. Opremljeni s tem orodnjem družin-
ske vzgoje lahko ljudje po primerni strokovni izobrazbi prevzamejo 
v družbi vse vrste nalog. Še tretja naloge družine pa je v tem, 
da nudi vsem članom gospodinjstva preskrbo in zaseben prostor 
varstva, razvoja in počitka. Četrtič, kar bo vedno bolj pomembno 
(posebej v ostarelih družbah), bolne in invalidne, za delo nes-

posobne bodo člani gospodinjstev v družini ljubeče oskrbeli. S 
tem se razširi tudi pogled z ožje družine na predhodno generaci-
jo, kar lahko poglobi solidarnost in hkrati identiteto.

120. Je vzgoja samo naloga družine?

Ne, gotovo ne. Družina ni zaprt, zase obstoječ sistem. Najprej pa 
je treba pritrditi, da imajo starši prvovrstno pravico in dolžnost 
svoje otroke sami vzgajati in jim omogočiti izčrpno oblikovanje. 
Le totalitarne države jim jemljejo to pravico. Oče in mati sta pri 
tem s svojo različnostjo v enaki meri pomembna. Že samo s te 
perspektive je pravica homoseksualnih parov do posvojitve zelo 
problematična. Družbena dimenzija človeka pa teži za tem, da 
otroci niso vzgajani samo od staršev, ampak da je njihova vzgo-
ja široko zastavljena ter da pri njej skupno delujejo družina in 
različne instance, predvsem šola, pa tudi cerkvena skupnost ali 
športna združenja. Cilj takšne široko zastavljene vzgoje je, da 
se otroci vadijo v dialogu, srečevanjih, družabnosti, upoštevan-
ju predpisov, solidarnosti in miru, s čimer se učijo uresničevati 
pravičnost in ljubezen. Pri tem ne pomagajo le besede, ampak 
predvsem živi primeri in zgledi.

“ Ne zavrzi me 
v času starosti, 

ko gre moja moč 
h koncu.

PS 71,9
“Dokler je še samo en 
nesrečen otrok na zemlji, 
ni nobeno odkritje ali 
napredek velik.
ALBERT EINSTEIN (1879-1955), 
Nobelov nagrajenec za fiziko

“Vsak otrok prinese s 
seboj na svet sporočilo, da 
Bog nad človeštvom še ni 
obupal.
RABINDRANATH TAGORE (1861-1941), 
indijski dobitnik Nobelove nagrade 
za literaturo


