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17. NED. MED LETOM, Krištofova n., 26. 7.
7.00: živi in + farani
9.00: + Ana BREČKO
10.30 Sveti Krištof: +Simon PUŠNIK, družine:
         ALEŠ, PUŠNIK, PESJAK
         v zahvalo za srečno opravljeno nevarno delo

PONED., 27.7.,  sv. Gorazd, Kliment in dr. učenci slovan. ap.
7.30: + Ludvik, Matija in Teja
          + Anika VODIŠEK
          + Ana in Avgust HRASTNIK ter sorodniki

TOREK, 28.7., sv. Viktor I., papež
19.00: + Anton LEGAT, Neža in Leopold VRDEV
          + Bernard MEHLE ml., 7. obl. in oče Bernard
           za zdravje 

SREDA, 29.7., sv. Marta, Lazarjeva sestra.
7.30: v zahvalo in priprošnjo za božje varstvo
         (še prosti nameni)

ČETRTEK, 30.7., sv. Peter Krizolog, škof, cerkv. uč.
19.00: + Marjan PRAŠNIKAR, 30. dan
           + Jože TUŠEK

PETEK, 31.7., sv. Ignacij Lojolski, duh., ust. jezuitov
7.30: v dober namen
19.00: Bogu v zahvalo za dar molitve in zaupanja 
           + Vinko KRAŠOVC
SOBOTA, 1.8., sv. Alfonz M. Ligvorij, škof, c. uč
19.00: + Tilka ŠKORJA
           + Magdalena ŠKORJA

18. NEDELJA MED LETOM, 2.8. 
7.00: živi in + farani
          Bogu in Materi Božji v zahvalo za usliš. prošnjo
9.00: + starši Jurij, Amalija KLEZIN in sorodniki
10.30: + Gašper SMRKOLJ

PONEDELJEK, 3.8.,  v. Lidija, svetopisemska žena
7.30: + Anika VODIŠEK
          + Vera ŠRAJ

TOREK, 4.8., sv. Janez Marija Vianney, duh.
19.00: + Ivan ROMIH
           + (še prosti nameni)
SREDA, 5.8., sv. Marija Snežna
7.30: + Anton VODIŠEK
(še prosti nameni)

ČETRTEK, 6.8., Jezusova spremenitev na gori
19.00: + Janko KRAJNC, obl.
              + Jože TUŠEK

PETEK, 7.8., sv. Sikst II., papež
7.30: + Marjan TISELJ in starši, Franc PEČNIK in starši
19.00:+ Marija MAČEK
           + Jožef in Kristina HRASTNIK

SOBOTA, 8.8., sv. Dominik, duh., ust. dominik.
19.00: + Silvo, 8. obl., Mihael in rodbina HRASTNIK
            za zdravje
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
19. NEDELJA MED LETOM, 9.8. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Žarko MARUŠIĆ, obl.
10:30: + Dolfi MIKŠE
Zahvala za krašenje v juliju mestu Laško.V avgustu 
čistijo in krasijo naselja Gaberno, Lahomšek, Tro-
jno in Ojstro.

Tudi letos bomo ob obhajanju Krištofove nedelje in blago-
slovu vozil (26. julija), zbirali darove za vozila misijonar-
jev. Letošnja Akcija MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da so 
potrebe po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem 
letu še posebno velike.

----------------------------
Sveti oče Frančišek je imenoval duhovnika lju-
bljanske nadškofije msgr. dr. Mitja Leskovarja 
za naslovnega nadškofa Beneventa in apostol-
skega nuncija v Iraku. V soboto, 8. avgusta 2020, 
bo škofovsko posvečenje v ljubljanski stolnici. 
Priporočam ga v molitev.

V evangeliju nas nagov-
arja prilika o nebeškem 
kraljestvu, kraljestvu 

miru in ljubezni. Skrito 
je, a ga je moč najti.



Mir, sad Sv.Duha
Bilo je težko obdobje mojega življenja. Resna di-
agnoza je bila že znana, ko so me napotili še na 
en ultrazvočni pregled. Slabi rezultati bi situacijo 
še poslabšali. Ležala sem v ambulanti in čakala na 
preiskavo. Bila sem zelo vznemirjena, zdelo se mi 
je, da v meni trepeta vsaka celica in vsak živec. 
Strah se je zalezel globoko vame in nikakor ni hotel 
popustiti. Ležala sem in čakala, da pride zdravnik, 
ki bo opravil pregled. Poskušala sem se sprostiti, 
globoko sem dihala, preusmerjala misli. A ni šlo. 
Strah in nervoza sta vztrajala, vse v meni je trepet-
alo. Nemočna in uboga sem globoko v srcu začela 
prositi: »Gospod, pomagaj. Gospod, če si tukaj, me 
umiri.«  
Nenadoma je postalo vse drugače. Začutila sem 
globok, poseben, popoln mir. Mir, ki ga nisem dose-
gla s svojimi močmi in svojim trudom. Bil je podar-
jen, da bi zdržala in da bi verovala. Tudi odrezavost 
zdravnika, ki k sreči ni našel česa novega in nevar-
nega, me ni več vznemirila.
Sveti Pavel v Pismu Filipljanom piše: »Gospod je bli-
zu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte 
svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevan-
jem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša 
srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.« (Flp 4, 6-7)

Božji dar
Številni odlomki svetega pisma opisujejo mir kot 
Božji dar. Pomenljive besede najdemo v Janezovem 
evangeliju, ko Jezus naroča svojim učencem: »Vaše 
srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga, tudi vame 
verujte.« (Jn 14,1) Spričo vsega, kar se dogaja v Je-
ruzalemu, so učenci nemirni in vznemirjeni. Jezus 
jih spodbuja, naj vztrajajo v veri in naj se umirijo, 
da bi mogli prisluhniti pomembnim stvarem, ki 
jim jih želi povedati. Srce, ki je nemirno, pogosto 
ni zmožno prisluhniti Božji besedi. V naslednjih 
vrsticah Jezus govori o prihodu Svetega duha. Sledi 
obljuba: »Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; jaz 

vam ga dajem, a ne, kakor ga daje svet. Vaše srce 
naj se ne vznemirja in ne plaši.« (Jn 14, 27) 
Vse to Jezus sporoča tudi nam. Naše srce hrepeni po 
miru, pa vendar v nas in naših medsebojnih odnosih 
pogosto ni miru in sožitja. Jezus pozna naše srce. 
Želi, da bi živeli v miru. Ponuja svoj mir, ki nam ga 
svet ne more dati. Podarja nam ga, da bi mogli biti 
bratje in sestre, da bi živeti besede apostola Pavla, 
ko pravi: »Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, 
živite v miru z vsemi ljudmi.« (Rim12,20)
Kako pridobiti notranji mir? 
Iščimo ga pri izviru, v Bogu. Vsakokrat, ko z 
Njim vzpostavimo pristen stik, se delček Njegov-
ega miru razlije v naše srce. Molimo, prebirajmo in 
premišljujmo božjo besedo, v določenih trenutkih 
ima edino ta dovolj moči, da nam povrne izgubljeni 
mir. Zaupajmo in prepustimo se Bogu. Marthe Rob-
in, francoska mistikinja, pravi: “Ko bi vedeli, koliko 
veselja in miru Duh izlije v dušo, ki se prepusti Bogu 
in koliko nepotrebnega trpljenja odstrani, bi padli 
na kolena od sreče, čudenja in hvaležnosti.” 

Verujmo
Poglavitni sovražnik našega miru je pomanjkan-
je vere in zaupanja v Boga. Ne verujemo dovolj, 
da nas Bog ljubi, da želi našo srečo in nas tudi 
po preizkušnjah in nam nerazumljivih situacijah 
priteguje nazaj k sebi. Znane so besede sv. Avguština: 
»Zase si nas ustvaril, Gospod, in nemirno je naše 
srce, dokler ne počije v tebi.«

Bodimo ponižni
Pravi notranji mir preprečuje tudi napuh, ki se skriva v 
prepričanju, da je vse v naših rokah, da vse vemo in lah-
ko vse nadzorujemo, da smo nezmotljivi, celo boljši od 
drugih. Skriva se tudi v popolni in brezhibni podobi, ki 
jo želimo kazati navzven, v obsojanju, perfekcionizmu, 
ki ne dovoli šibkosti, razkritja naših mej in napak.
Notranji mir prihaja v drži ponižnosti, ko spreje-
mamo lastno krhkost, nepopolnost in grešnost, ko 

si dovolimo ranljivost in ko zaupamo v Božje us-
miljenje. Tudi, ko ne teče vse tako, kot bi si želeli, 
in ni v skladu z merili sreče zunanjega sveta. Mor-
da je, prav zaradi ponižnosti, molitev, v najtežjih 
situacijah našega življenja, najgloblja in najbolj 
iskrena. Le ponižni smo lahko pomirjeni sami s 
seboj, z Bogom, z življenjem. 

Odpuščajmo
Pot do resničnega notranjega miru je povezana tudi 
z odpuščanjem. V življenju se nam zgodi marsikaj 
hudega: ljudje nas prizadenejo, doživljamo kriv-
ice, izdajstva, prevare. Odpuščanje presega naše 
moči, hkrati pa nas zamere hromijo in ne pustijo 
zaživeti v polnosti. Pogosto ne zmoremo odpusti-
ti, ker nas je storjeno preveč prizadelo. Prosimo 
za milost in se tako kot Jezus obrnimo na Boga 
z  besedami: «Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj 
delajo.«(Lk, 23,34) Če bomo prosili z vztrajnostjo 
in vero, nam bo gotovo dana milost, da odpustimo 
z vsem srcem. Rešeni  bomo ujetništva obsodb in 
zadihali bomo v svobodi in miru.  

Čas miru
Velikokrat smo v skušnjavi, da bi vse videli temno, 
ko pa smo spet v miru, vidimo jasno. To je dobro ra-
zumel tudi sveti Ignacij Lojolski, katerega god bomo 
obhajali v tem tednu. V duhovnosti ločuje čas tolažbe 
in čas potrtosti. Svetuje, da pomembnih odločitev ne 
sprejemamo v času nemira, ampak ostanemo zvesti 
odločitvam, ki smo jih sprejeli v času miru. Če smo 
zaradi določenih problemov izgubili mir, je najbolj 
nujno, da najprej znova pridobimo vsaj malo miru in 
še-le nato rešujemo probleme.
V današnjem evangeliju nas nagovarja prilika o 
nebeškem kraljestvu, kraljestvu miru in ljubezni. 
Skrito je, a ga je moč najti. Prosimo, da bi ga našli 
ter ga prepoznali kot vrednejšega od »trenutnih 
njiv in biserov« in mu v veselju nad njim vsak dan 
znova sledili.      (JK)  


