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15. NED. MED LETOM, 12.7. - Šmohorska nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože OJSTERŠEK, 12. obl.
11.00: Šmohor: + Stanislava 20. obl. in iz družine ŠTRAUS
PONEDELJEK, 13.7., sv. Henrik II., cesar
7.30: za zdravje in uslišano prošnjo
          + Matija JAKOPIČ
TOREK, 14.7., sv. Kamil de Lellis, duh., red. ust.
19.00: + Jože, Rozalija POTOČNIK in sorodniki 
           + Ivan ROMIH
SREDA, 15.7., sv. Bonaventura, škof, c. uč.
7.30: +Franc ŠUSTER, 1. obl.
           Bogu in Materi Božji  v zahvalo in Božji blagoslov
ČETRTEK, 16.7., sv. Karmelska Mati Božja
19.00: + Jože TUŠEK
            + Anica KOLŠEK
PETEK, 17.7., sv. Leon IV., papež
7.30: + Gašper SMRKOLJ
19.00: + Jože BARTOL
           + Angela DEGEN
SOBOTA, 18.7. sv. Arnold, državnik, škof
19.00: + Slavica BEZGOVŠEK, Franc in Rozalija
             KLEZIN
           + Tilka ŠKORJA
16. NED. MED LETOM, 19.7. 
 7.00: živi in + farani
 9.00: + Avgust, Angela, Karel TERŠEK in sorodniki
10.30 Marija Gradec: + Magdalena ŠKORJA
PONEDELJEK, 20.7., .sv. Marjeta Antiohijska, muč.  
7.30: + Frančiška ZALOKAR
TOREK, 21.7., sv. Danijel, prerok
19.00: + Jože, Kristina HRASTNIK
               + Vera ŠRAJ
SREDA, 22.7., sv. Marija Magdalena, svetopis. ž
7.30: +Majda HRASTNIK, Amalija HRAST-
         NIK in za Božji blagoslov
         + Frančiška NOVAK

 ČETRTEK, 23.7.,  sv. Brigita Švedska, redovnica
19.00: + Martin SELIČ, 7. obl.
           + Jože TUŠEK
PETEK, 24.7., sv. Krištof, mučenec
7.30: (ni namena) 
19.00: + Marija MAČEK
           + Vinko KRAŠOVC
SOBOTA, 25. 7., sv. Jakob Starejši, apostol 
19.00: + Karl ŠTRAUS
17. NED. MED LETOM, Krištofova n. 26. 7.
7.00: + živi in + farani
9.00: + Ana BREČKO
10.30 Sveti Krištof: +Simon PUŠNIK, družina
         ALEŠ, PUŠNIK, PESJAK
         v zahvalo za srečno opravljeno nevarno delo 

POMAGAJMO
S svojo brezpogojno ljubeznijo nam Bog pola-
ga na srce: “Ne boj se, saj sem jaz s teboj.” (Iz 
43,5), hkrati pa nas uči sočutja in nudenja pomoči 
človeku v stiski.
V naši župniji smo bili v minulih dneh priča, da 
je družina Krivonog iz Lahomnega, zaradi nenad-
nega udora zemlje, ostala brez strehe nad glavo.
Kot občestvo smo povabljeni, da jim po svojih 
močeh pomagamo v tej težki preizkušnji. 
V ta namen je bil pri Škofijski Karitas Celje 
odprt transakcijski račun SI56 0510 0801 
5567 619, odprt pri A Banki d.d., sklic 00 
29362, namen »pomoč družini Krivonog”
Do tistih, ki nesebično pomagajo je življenje polno.  
In do tistih, ki zmorejo sočutno srce, je življenje 
dobro v vseh merilih.
Omogočili smo jim krizno namestitev v kaplaniji 
ob župnijski cerkvi. Za še kar nekaj muc pa iščejo 
posvojitelje. Če bi kdo lahko nudil dom kakšni 
muci, bo tudi s tem naredil dobro delo.

S svojo brezpogojno lju-
beznijo nam Bog polaga 
na srce: “Ne boj se, saj 
sem jaz s teboj.” (Iz 43,5)



 Sad Sv. Duha - LJUBEZEN
V literaturi zasledimo, da LJUBEZEN predstavlja čustvo, 
ki nastane kot posledica odnosnega navezovanja na osebo 
ali predmet, ki je za nas pomemben ali dragocen. 
V ljubezni se preko človeka dogajajo različni procesi preko 
vseh treh dimenzij človeške narave: biološke  (sproščajo 
se hormoni, poveča se srčni utrip, ko vidi ljubljeno osebo, 
pojavi se rdečica na obrazu, znojenje), psihološke (ko nas 
prevzame veselje, evforija, …) in duhovne (ko se zavestno 
odločimo, da naredimo korak do osebe ali objekta, ko pri 
izražanju ljubezni uporabimo ustvarjalne in umetniške tal-

ente,…). 
In LJUBEZEN predstav-
lja tudi prvi sad Sv. Duha, 
ki simbolizira zastonjsko 
ljubezen - da ljubimo tako, 
kot ljubi Bog, in to ljubezen 
povežemo s “človeško” lju-
beznijo.
Janezovo pismo 4,7-16 pravi: 

»  Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in 
ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna.  Kdor ne 
ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljube-
zen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet 
svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem.  Ljube-
zen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas 
je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše 
grehe.  Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi 
dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se 
med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen 
v nas postala popolna. 
Po tem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas: 
dal nam je od svojega Duha.  In mi smo ga gle-dali in 
pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta.  
Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin, ostaja Bog v njem 
in on v Bogu. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do 
nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v 
ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.«

Gospod nas vabi, da se mu predamo v ljubezni in da jo de-
limo naprej, v svoje odnose – med družinske člane, med 
sodelavce, prijatelje, med naključne ljudi. Ljubezen je tista, 
ki človeka, kot socialno bitje dela boljšega, ga povezuje, 
navdihuje in mu daje občutek vrednosti. Preko ljubezni se  
človek zrcali v odnosih: človek – Bog, mož – žena, mati – 
oče – otrok, človek – človeku, človek – živemu bitju. Za 
človeški obstoj je potrebna najprej Božja ljubezen do nas, 
da nastanemo, da jo ohranjamo, pa je potrebna brezpogojna 
materina ljubezen, ljubezen do Boga, starševska ljubezen, 
partnerska ljubezen, ljubezen do vseh živih bitij. V vsak-
danjem življenju, ko smo postavljeni pred mnoge izzive 
in stiske, zamere in različna stališča do sebe in drugih, je 
velikokrat brezpogojno deljenje ljubezni najtežje. Današnja 
družba nas je naučila, da moramo najprej prejeti, nato la-
hko dajemo. Pozabljamo na zglede, ki nam jih daje Jezus, 
na zglede, ki nam jih kažejo svetniki, mučenci, ki so hkrati 
naši zavetniki, da je smisel v brezpogojnem dajanju in ne 
prejemanju, saj le na tak način lahko izpolnimo notranje 
zadoščenje in ovrednotenje.  Kar najbrž potrjuje, da je Lju-
bezen notranji blagoslov sadu Sv. Duha. Le ko je človek 
v svoji notranjosti miren in čustveno potešen, lahko daje v 
svoji polnosti. Dajanje ljubezni se vidi v drobnih stvareh v 

nasmehu, objemu, 
naklonjenosti, času, 
prijazni besedi in 
dejanjih. Za dajanje 
ljubezni tako ne 
potrebujemo denar-
ja, saj z njo podar-
jamo  delček sebe.
Nezavedno poza-
bljamo, da je brez-
pogojno dajanje lju-

bezni Njemu in bližnjemu, hkrati tudi naše skrivno orožje 
zoper hudo, kar najdemo v odlomku Svetega pisma, ki gov-
ori o Pravilih krščanskega življenja (Rim12,9-12): «Ljube-
zen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa 
se dobrega.  Drug drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo. 

Tekmujte v medsebojnem spoštovanju.  Ne popuščajte 
v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služíte Gospodu. 
Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi,  
bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje. 
Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte 
in ne preklinjajte jih.  Veselite se s tistimi, ki se veselijo, 
in jokajte s tistimi, ki jočejo. Drug o drugem imejte isto 
mišljenje, ne razmišljajte o visokih stvareh, marveč se 
prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pa-
metne.  Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi 
ljudmi skušajte skrbeti za dobro.  Če je mogoče, kolikor je 
odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi.  Ne maščujte 
se na svojo roko, ljubite, ampak dajte prostor Božji jezi, 
saj je pisano: Moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi 
Gospod.  Nasprotno: Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj 
jesti; če je žejen, mu daj piti; če boš na-mreč delal tako, 
boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo.  Ne daj se 
premagati hudemu, temveč pre-magaj húdo z dobrim.« 

Če želimo živeti po navodilih Gospoda, si skušajmo pred-
stavljati našo jezljivost, ko večkrat prijazno pozdravimo znan-
ca na ulici, pa nam le-ta nikoli ne vrne pozdrava, ampak nas 
srepo gleda v oči. Ljubezen se skriva ravno v teh drobnih stva-
reh, kako se zmoremo samopreseči, kar ni vedno enostavno, 
in istega znanca prijazno pozdraviti vedno znova, v upanju, 
da se ga naša prijaznost enkrat vendarle dotakne v globini 
njegovega srca. Težje se je samopreseči z dajanjem ljubezni 
drugemu, ko nam je res storjeno kaj hudega. Vendar le ka-
dar so odnosi usmerjeni v nekoga ali v nekaj, in so se zmožni 
samopreseči v polnosti, in v edinost in enkratnost drugega, 
se lahko zgodi ljubezen iz milosti. Odpre se nam v svoji pol-
nosti in je sposobna premagati 
še tako trnovo pot… In še-le 
takrat smo sposobni razumeti 
Ljubezen, ki nam jo daje naš 
Najvišji. 
                                        (PT)


