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Maše v prihodnjem tednu
19. NEDELJA MED LETOM, 9.8. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Žarko MARUŠIĆ, obl.
10:30: + Dolfi MIKŠE
PONEDELJEK, 10.8., sv. Lovrenc, diakon, muč.
7.30: v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo
        + Jože MERHAR
        + starši in brata CVERLE 
TOREK, 11.8., sv. Klara Asiška, red. ustan
19.00: + Franc KOVAČIČ, obl., in sorodniki
           + Alenka PESKO PASARIĆ, 8. dan
SREDA, 12.8., sv. Ivana Šantalska, vdova, red.
7.30: v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo

ČETRTEK, 13.8., sv. Poncijan, papež in Hipolit, duh., muč.
19.00: + Vojko SENICA, 8. dan
PETEK, 14.8., sv. Maksimilijan Kolbe, duh., muč.
7.30: + KOŠIRJEVI in GREŠAKOVI
20.00: Marija Gradec: + Vera, 10. obl., in Peter 
            BOLČINA   
             + Kristina, 1. obl. in Jožef  HRASTNIK       
SOBOTA, 15.8., MARIJINO VNEBOVZETJE
7.00: živi in + farani
          + Jože in Marija KLINAR
10.30: Marija Gradec: + Marija, Ernest KLADNIK, 
             Marija KOVAČ ter za zdravje
19.00: + Alojz KRAŠEVEC, 8. dan
20. NEDELJA MED LETOM, 16.8.                         
7.00: živi in + farani
9.00: + starši KLEZIN in BEZGOVŠEK
          + Rok TERŠEK
10.30: + KRAJNČEVI (Brstnik)
PONEDELJEK, 17.8., sv. Evzebij, papež, mučenec
7.30: + Matija JAKOPIČ
         + Gašper SMRKOLJ

TOREK, 18.8., sv. Helena, cesarica
19.00: + Helena in Ivan BELEJ
           v zahvalo za 25 let skupnega življenja 
           + hčerka Maja in mož Peter NOVAK
SREDA, 19.8., sv. Sikst III., papež
7.30: + Dragomir in Silvestra STOPAR
          + Anica KOLŠEK
ČETRTEK, 20.8., sv. Bernard, opat, cerkv. uč.
19.00: + Cilka, 6. obl. in Antonija LUBEJ
           v priprošnjo za zdravje in dober namen 
PETEK, 21.8., sv. Pij X., papež
7.30: + Frančiška NOVAK
19.00: + Alojz HOLCER, 41. obl., starši Jakob,
           Angela, brata Anton in Vinko ULAGA
           + Jože BARTOL
SOBOTA, 22.8., sv. Devica Marija Kraljica
19.00: + Rudolf ZEMLJAK 
           + Dolfi KLINAR, 4. obl.
21. NEDELJA MED LETOM, 23.8. 
                                                        krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc GUČEK, 6. obl. in sorodniki
          + Jožef DEŽELAK, 30. dan
10.30: + Marica URANKAR, 40. obl.

Izkušnja preroka Elija, ki je slišal Božji mimohod 
ter Petrova slabotna vera v izbrani Božji besedi za 
19. nedeljo med letom, nam dasta razumeti, da nam 
Gospod, še preden ga mi iščemo ali ga pokličemo, 
pride On sam naproti. Zniža nebo, da nas prime za 
roko in nas dvigne na svojo višino. Od nas pričakuje 
samo, da mu popolnoma zaupamo. Prosimo Devico 
Marijo, zgled popolnega zaupanja v Boga, da bi sredi 
tolikšnih skrbi, problemov, težav, ki razburkajo mor-
je našega življenja, odmevale v naših srcih Jezusove 
pomirjajoče besede, ki jih pravi tudi nam: ‘Pogum, 
jaz sem, ne bojte se!’ in bi v nas rastla vera Vanj.

»Pokaži nam, Gospod, 
svojo dobroto!« (Odpev Ps 85)

Toče in hudega vremena, 
reši nas, o Gospod!



Sad Svetega Duha – DOBROTLJIVOST

Posebno ena sila, ena moč, je v človeku, katero vse pre-
malo upoštevamo, vse premalo z njo računamo, je ne 
poznamo dovolj in ji ne posvečamo dovolj pozornosti. To 
je sila, ki je zmožna preobraziti svet, ga osrečiti, nesreče 
na njem pa zmanjšati do te mere, da bi življenje na zem-
lji postalo  popolnoma drugačno, lepše, srečnejše. Ta 
čudežna sila, ta moč, je DOBROTA.
KAJ JE DOBROTA?  Dobrota je prelivanje lastnega jaza 
v druge.  Z drugimi ravnamo tako, kakor bi želeli, da oni 
ravnajo z nami.  Pojem »samo jaz« nam sčasoma postane 
tuj. Naše samoljubje postane NESEBIČNOST.
Kadarkoli in kjerkoli govorimo o kreposti ali čednosti, 
moramo misliti na Boga. Kaj pa je prelivanje lastnega 
jaza v druge pri NJEM, NAJSVETEJŠEM? To so njego-
va dela stvarjenja. Stvarstvo samo je njegova DOBRO-
TA…BOG  –  Dobrota je začetek vsake druge dobrote. 
Dobrota prinaša veselje vsepovsod, razveseljuje na 
široko.  Ako more dobrota lajšati bolečino, stori več kot 
to: ublaži in odstrani bolečino. Ako pomaga pomanjkan-
ju, stori več kot to; samo pomagati ji ni dovolj… Čeprav 
je varčna pri dajanju, pa ne varčuje s PRISRČNOSTJO, s 
katero daje… Od katerekoli strani opazovana, je dobrota 
tesno spojena z mislijo na Boga, povezana  z Bogom sa-
mim. Njena temeljna sila, skrivnostna gonilna  moč je 
naravno čustvo, najpristnejši ostanek Božje podobe, po 
kateri smo bili ustvarjeni. V vseh svojih oblikah odraža 
nebeško podobo.
Skoraj vsi ljudje imamo v sebi, v največji globini svoje 
duše, več dobrega kot moremo  spoznati v vsakodnev-
nem občevanju s človekom. Skrita sila dobrote, od ranega 
jutra do poznega večera, vrši službo v človeških srcih. 
Njen vpliv je v tem, da vliva pogum v prizadevanju za 
duhovni napredek ter sproži in okrepi zaupanje v Boga.
Po dobroti prihaja v nas mnogo milosti, toliko, da bi mo-
gle napraviti iz nas svetnike. Dobrotljivost ni plod  vneme 
začetnikov, temveč plod vztrajnosti napredujočih. Iz 
krščanske dobrotljivosti pa se rodi PONIŽNOST.

Da bi bila vera v Božjo dobroto prepričljiva, mora dobiti 
obliko, se utelesiti v preprostem življenju vzajemne delitve 
in zastonjskosti, kjer je odpuščanje v središču odnosov. Od-
krivanje Božje dobrote postane klic za prebujanje dobrote 
v našem lastnem življenju. Če povežemo  dve evangeljski 
vrednoti, dobroto in preprostost, se okrog njiju ustvari novo 
upanje. 
Povrh vsega je dobrota še nalezljiva. Nobeno dobro delo 
ni ostalo nikdar omejeno samo nase. Poseben znak do-
brote je RODOVITNOST, saj eno dobro delo že vodi v 
drugo, tretje, itd. Eno dobro dejanje požene korenine v vse 
smeri, korenine poganjajo in ustvarjajo vedno nove pogan-
jke. Rodovitnost se pokaže predvsem pri tistem, ki je bil 
deležen naše dobrote. In prav  to je  največji uspeh dobrote, 
da zbudi v drugem dobrotljivost. V splošnem velja pravilo, 
da dobrota napravlja ljudi dobre. Zato svojim bližnjim ne 
moremo storiti nič boljšega, kot da smo z njimi dobri.
Dobrota  ni prazna beseda, ampak sila, sposobna preobliko-
vati svet.  »Bog nas na pot pošilja z iskro dobrote v naših 
dušah, ki samo čaka, da se razplamti.«  Zato Paul Ricoeur 
pravi, da je oznanjanje dobrote temeljna hvalnica. (Fejst-
bog.si) DC

SREČELOV 2020
Tradicionalni  srečelov  ob slovesnosti zakramenta 
sv. birme je letos poseben izziv za sodelavce Karitas. 
Želimo, da ga izpeljemo tudi letos, pa čeprav pod spre-
menjenimi pogoji. Pridobljena sredstva nam bodo v 
veliko pomoč pri nemotenem  zagotavljanju potrebne 
pomoči našim prosilcem. 
Zaradi izrednih razmer ne moremo zagotoviti velikega 
števila dobitkov. Vseeno upamo, da bomo zadostili lju-
biteljem »srečelovov«, ki za dobro voljo in dober na-
men kupijo srečko. V primeru slabe udeležbe na dan 
sv. birme, bodo srečke na voljo do konca odprodaje, v 
zakristiji. Cena srečke ostaja 3,00 EUR.
Dobitke še zbiramo do 4. 9. 2020. Hvala za razumevan-
je in pomoč. ŽUPNIJSKA KARITAS LAŠKO

Počitnice, dopust, oddih. 
Končno! Poletje je za marsikoga čas, ko si lahko vzame 
nekaj dni ali tednov zasluženega oddiha in ga preživi 
samo z družino. Na morju, bazenu, v gorah ali na 
domačem dvorišču. Končno lahko prestavimo življenje 
v malo nižjo prestavo in več časa namenimo tistemu, v 
čemer res uživamo. Kaj hitro pa se nam lahko zgodi, da v 
to idilično sliko pozabimo vključiti Boga in si vzamemo 
»dopust« tudi od duhovnosti, kar lahko privede do tega, 
da naša idila nevede začne pokati po šivih.
V vsakdanjem življenju in hitrem tempu (družinskega) 
življenja, si pogosto težje vzamemo čas, da bi poglabljali 
odnos z Bogom. Počitnice pa so kot nalašč za polnjenje 
baterij. Tudi duhovnih. Pravzaprav še posebej duhovnih! 
Letos nam virus postavlja nekatere omejitve, ki jih lahko 
spremenimo v nove priložnosti.
Naj vas vsakodnevno navdušenje, novo ali domače 
okolje in neučakanost po novih doživetjih, ne odvrne 
od vsakodnevne molitve. Začnite dan s (skupno) molit-
vijo. Naj vsak izreče vsaj eno prošnjo za dan, ki je pred 
vami. Zvečer pa ne pozabite izreči zahval za vse, kar ste 
doživeli tisti dan. Če se ozremo po naših cerkvah med 
počitnicami, hitro ugotovimo, da so bolj ali manj prazne. 
Je pač čas dopustov. Včasih se zdi, kot da smo tudi Jezusa 
poslali na dopust....                                                         RM


