
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
17. do 23. 8. 2020 
 

    ponedeljek:  
7.30 po namenu 
18.30 za + Edvarda Planinška, pogr. 

  na čast sv. Roku za god 

          torek: 
7.30 za + Silvestra Metulja 
 po namenu 

18.30 za + Zinko Petan, 30. dan 

  in Edvarda Piliha 

   sreda:  
7.30 za + Franca Pahovnika 
 po namenu 
18.30  

   četrtek: 
7.30 po namenu 

18.30 za + Franca Teržana 

petek:  
7.30 po namenu  
18.30 za + Staneta Škornika 

        sobota:  
7.30 v čast Materi Božji za   

telesno  in duševno zdravje 
po namenu 

18.30 za + Jožeta, Marijo in  
  Ivanko Videc 

      NEDELJA:  
8.00 za + Marijo, Jožeta in  

Franca Pliberšek 
za žive in + farane 

10.00 za + Gabrijelo Polšak, 30. dan 

   

Vsemogočni Bog, naši slabotni na- 

ravi so svetniki zgled in pomoč na  

poti življenja. Sveti Rok naj nas varu- 

je pred nevarnimi boleznimi in  

pomaga, da srečno pridemo k tebi.  
 

OZNANILA: 
 

 

● Danes obhajamo god sv. Roka, zavetnika 
zoper kužne bolezni. Naši predniki so se z 
zaupanjem obračali nanj. Tudi mi ga 
pogosto prosimo za odvrnitev vsako-
vrstnih nevarnosti za telo in dušo.  

 

● Te dni je prispel k nam g. Viktor Ganc, ki je 
dobil nalogo ravnatelja salezijanske skup-
nosti, kaplana v župniji in vodjo SMC. Z 
veseljem ga sprejemamo v svoji  sredi. Te 
dni pa pride še novi župnik mag. Štefan 
Krampač, ki bo prihodnjo nedeljo vodil 
obe sv. maši. Hkrati bomo izrekli zahvalo 
dosedanjemu župniku za šestletno slu-
ženje v naši fari. Pridite, izrazimo zahvalo 
in dobrodošlico.  

 

● Že sedmo leto izhaja bogoslužno-molitvena 
revija Magnificat. V njej najdete jutranjo in 
večerno molitev, Božjo besedo in mašna be-
sedila dnevnega bogoslužja, pa tudi duhovna 
razmišljanja in zgodbe o svetnikih. Ob tej 
obletnici uredništvo ponuja brezplačni pre-
jem enega izvoda, lahko pa se redno naro-
čite. Naročilnico najdete na polici za tisk.  

 

●  Vzemite Glasilo.  
 
 

NAVODILO 
 
 

   Zaradi širjenja nevarnosti virusne epidemije          
je pri maši obvezna uporaba mask in upošte-
vanje drugih varnostnih navodil. Pri nedeljski 
sv. maši dajte v škatlico listek s svojo telefon-
sko številko (za družine zadostuje le ena), ki 
jih bomo hranili 30 dni. V primeru potrebe 
bodo številke na voljo inšpekciji, oz. zdravstve-
nim službam. Ne pozabimo se priporočati ne-
beškim zavetnikom za odvrnitev te preteče ne-
varnosti. Sv. Rok, prosi za nas! 

 

16. 8. 2020             20. nedelja med letom         Leto XVI. št. 33   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Izaija 56,1.6-7) 
Psalm 67 
Rimljanom 11,13-15.29-32 
Matej 15,21-28 
 

 

Tako govorí Gospod: »Pazíte 
na pravico, ravnajte pra-
vično, kajti moje odrešenje 
bo kmalu prišlo in moja pra-
vičnost se bo razodela. Moja 
hiša se bo imenovala hiša 
molitve za vsa ljudstva.« 
 

O Bog, slavijo naj te vsa ljudstva. 
 

Bog se ne kesa svojih milost-
nih darov in svojega klica. 
Bili ste namreč vi nekoč 
Bogu neposlušni, zdaj pa ste 
zaradi neposlušnosti mojih 
rojakov dosegli usmiljenje. 
 

Prišla je kánaanska žena in 
vpila: »Gospod, Davidov sin, 
usmili se me! Mojo hčer zelo 
mučijo hudobni duhovi.« 
Rekel ji je: »O žena, velika je 
tvoja vera! Zgodí naj se ti, 
kakor želiš!« In njena hči je 
ozdravela tisto uro. 
 

 

 

 

 
 

V stiski ali nevarnosti se radi obrnemo po 
pomoč k zanesljivim ljudem. Veliko po-

meni dober nasvet ali priporočilo. Tujka je 
zvedela, da Jezus ozdravlja tudi težke bol-

nike, zlasti če gre za satanove vezi. Z 
vztrajnostjo je prosila za zdravje svoje 

hčerke. Ni se dala odgnati njegovim učen-
cem, niti ji ni omajalo zaupanja Jezusova 

prva zavrnitev. V ponižnosti je prosila vsaj 
kanček pomoči, kakor jo dobijo psički ob 

gospodarjevi mizi. Jezus je prepoznal 
njeno vero in izpolnjeni so bili pogoji za 

čudež. Torej. Ne se naveličati Jezusa pro-
siti za milosti, četudi bi se zdelo, da v pr-
vem trenutku nismo bili uslišani. Iščite in 
boste našli, prosite in boste prejeli, trkajte 
in se bo odprlo, v molitvi vztrajajte, nas Je-

zus spodbuja.  
 

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

203.  KAJ JE BIRMA?  
 

Birma je zakrament, ki do-
polni krst in v katerem 
smo obdarovani z darom 
Svetega Duha. Kdor se 
svobodno odloči za ži-
vljenje Božjega otroka in 
pod znamenjem polaga-
nja rok ter maziljenja s 
krizmo prosi za Božjega 
Duha, prejme moč, da v 
besedi in dejanju pričuje 
za Božjo oblast in ljube-
zen. Zdaj je polnopraven, 
odgovoren član katoliške 
Cerkve.  
 

Ko trener pošlje nogome-
taša na igrišče, mu položi 
roko na ramo in mu da zad-
nja navodila. Tako lahko ra-
zumemo tudi birmo. Na nas 
birmovalec položi roko. 
Stopimo na igrišče življe-
nja. Po Svetem Duhu ve-
mo, kaj moramo storiti. On 
nas je motiviral do konice 
prstov. Njegovo poslanstvo 
nam zveni v ušesu. Čutimo 
njegovo pomoč. Njegovega 
zaupanja ne bomo razoča-
rali in bomo igro odločili v 
njegovo korist. Le hoteti 
moramo in mu prisluhniti. 
Sveta krizma je podoba ve-
selja, moči in zdravja. Mazi-
ljeni naj bi razširjal »blag 
Kristusov vonj«.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ZATE MARIJA nagel je in rožmarin 

Draga Mati Marija, hvala, ker smemo s te-
boj praznovati. Ti si Mati vsega človeštva. Slo-
venci smo s teboj še posebej povezani, saj se ve-
dno znova zatekamo k tebi. Že v prvem letu 
naše samostojnosti smo se kot narod posvetili 
tebi, zato se spodobi, da med milijoni šopkov, 
ki jih po vsem svetu dobiš ta dan, dobiš tudi na-
šega. Tistega, ki simbolizira nas, ki diši po naši 
lepi deželi, zato »zate Marija nagelj je in rož-
marin za ljubezen in spomin«. 

Kako lepo je ponavljati: Mati ljubezniva, 
Mati čudovita, Mati dobrega svèta, Posoda ča-
sti vredna, Roža skrivnostna in še mnogo dru-
gih vzklikov, ki nam kažejo pravo pot, ki nas 
vabi k ljubeznivosti, posodi vredne časti, 
predvsem pa iskanju nasvetov v preizkuš-
njah. Koliko navdihov je za vse, ki delujemo v 
dobrodelnosti? Zdravje bolnikov, Pribežali-
šče grešnikov, Tolažnica žalostnih, Pomoč 
kristjanov in mnogi drugi naslovi bi morali 
postati programi delovanja Karitas. Kraljica 
družine in Kraljica miru je edini pravi naslovi, 
ki ga svet danes najbolj potrebuje.  

Koronačas postaja realnost in vsi vemo, 
da ne bo zlepa več tako kot je bilo. Ko spozna-
vamo čudovite kotičke stvarstva v naši domo-
vini, ne pozabimo na številne cerkve in kape-
lice, ki so posvečene naši Materi Mariji, kjer 
lahko dobimo odlično hrano za dušo in da je 
tisti »prosi za nas« povsem brezplačen. Ma-
rija nas pričakuje tudi v domači župniji ali na 
okenski polici. Pomembno je, da okrasimo 
njen oltar s čistim srcem in iskreno molitvijo 
zase in za vse, ki jih imamo radi. Pa na šopek 
nageljčka in rožmarina ne pozabimo. 

                     Jožica Ličen (Družina 33) 

Kako je z nikalnico NE? 

Težka je beseda »ne«: za tiste, ki jo izgo-
vorijo, in za tiste, ki jo slišijo. Trdo in kruto 
zveni, zato jo razumemo kot besedo, ki do-
bremu in prijaznemu človeku nekako ne pri-
tiče. Vendar nam je tako mišljenje žal prine-
slo zagrenjene ali pa zgarane ljudi, ki jih je 
teženje po »prijaznosti« pahnilo daleč od nje. 
Kajti nikalnice so večkrat izraz ljubezni kot 
sovraštva, ljubezni do sebe in celo do drugih 
ljudi. Beseda »ne« je namreč za človeka zdra-
vilna, celo osvobajajoča, seveda, kadar je 
iskrena in dobronamerna, kadar ne zavzema, 
temveč brani. Ta beseda namreč postavlja 
meje. In te so za življenje pomembnejše, kot 
si mislimo.  

Ko jo izgovarjamo sami, se zavestno vra-
čamo k svoji resnični podobi, ne precenju-
jemo se, niti se ne podcenjujemo. Z njo se 
osvobodimo prepričanja, da smo vsemogočni 
in da moramo biti vedno vsem na razpolago. 
Pomaga nam spoznati, da ne moremo in ne 
znamo vsega. Po drugi strani pa beseda »ne« 
zaščiti naše vrednote in svetinje ter postavlja 
prave stvari na pravo mesto v življenju. Ta 
težka nikalnica je varuh našega zdravja in na-
ših vrednot.  

Ko nam jo izrečejo drugi, nam pomaga, 
da vemo, daj smo šli predaleč. To je izrednega 
pomena za dobre odnose, saj moramo vedeti, 
kdaj smo stopili, se dotaknili stvari, ki se jih 
ne bi smeli. Beseda »ne« je dragocena zato, 
ker se zaradi nje zavedamo meja drugih ljudi 
in jih zato bolj spoštujemo. Izreči »ne« kdaj 
pomeni ljubiti; pa tudi okregati, nasprotovati, 
kritizirati. Vse te stvari, izrečene o pravem 
času, nas naredijo za boljše ljudi.  

Marko Rijavec (Družina 33) 

 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Beatrika, devica  

T Helena, kraljica  

S Janez Eudes, duhovnik  

Č Bernard, opat  
P Pij X., papež  

S Devica Marija Kraljica  

N 21. nedelja med letom  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Zaradi nove širitve ne-
varnosti okužbe z virusom 

Covid-19 tudi v cerkvi  upo-

števamo navodila: razkuže-

vanje rok, uporaba mask, 

razdalja 1.5 m. Tudi v spo-

vednico gremo z masko. Za 

vse dogodke v kapeli, ko je 

navzočih več kot 10 ljudi, je 

potrebno zbrati telefonske 

številke udeležencev, ki jih 

v zaprti kuverti hranimo 30 

dni, da bi bili za primer iz-

bruha žarišča na voljo 
zdravstveni ustanovi.  

Pri vseh vhodih je na vo-

ljo razkužilo. Stole v kapeli, 

mize v SMC, vrata in kljuke 

redno razkužujemo in pre-

zračujemo prostore.  

Krsti so ob upoštevanju 

istih varnostnih ukrepov. 

Večje slovesnosti (prvo ob-
hajilo, birme) naj bodo na 

prostem in so prestavljene 

na jesenski čas. Pri pogre-

bih se držimo navodil po-
grebne službe. 

Skrbimo za svoje zdravje 

in zdravje vseh.  

   


