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VESELJE

Veselje ima terapevtsko funkcijo. Človeka notranje ozdravlja, podari mu živost in veselje do življenja. Vodi ga iz osame, v katero ga je potisnil utesnjujoči strah – in ga pripelje
do sodelovanja z ljudmi.
Po mnogih terapijah je Verena Kast, mednarodno priznana psihologinja, ugotovila, da
lahko izkušnja veselja »povzroči odločujoči preobrat v življenju človeka«. Veselja ne moremo zaukazati. Pogosto se pojavi, ko ga sploh ne pričakujemo, in sicer takrat, »če se neki
aktivnosti popolnoma predamo«. To je za terapevtko odločilni pogoj za izkušnjo veselja,
»da se lahko neki dejavnosti, neki aktivnosti, nekemu trenutku popolnoma prepustimo«.
Vsak dan lahko doživimo na tisoče koščkov veselja: veselje ob lepem vremenu, ob
lepoti narave, ob vsakem srečanju … Ko se veselimo, svojega veselja ne analiziramo, to bi
bilo slabo. Toda drobnega dnevnega veselja bi se morali vedno zavedati; potem se bo v
nas utrdilo pozitivno razmišljanje, ki bo na nas delovalo zdravilno.
Kdor takšne izkušnje drobnega veselja zanemari in jih ne vidi, ta se počuti »utrujen,
neprespan, slabega zdravja in prenapet … V teh okoliščinah o sebi slabo misli, predvsem
pa se čuti manj ustvarjalen in pameten od drugih«.
Čustvo veselja izžareva zdravilno moč. Vprašanje je, zakaj vedno bolj mislimo na svoje
rane kot na vse lepo. Očitno so mnogi v svojem otroštvu izkusili, da so jih starši prej opazili, če je bilo z njimi kaj narobe. Tako se vrtimo okoli svojih ranjenosti, da bi dosegli naklonjenost okolice. Toda s to strategijo si ustvarjamo nenehno razočaranje, saj ne bomo
nikoli našli dovolj naklonjenosti.
Prav zato je bolj zdravilno in bolj smiselno, da se gledamo v pozitivni luči. In ta pozitivni pogled je spomin na preteklo veselje ter poskus, da bi se tudi tukaj in sedaj veselili sebe
in svojega življenja.
Anselm Grün, Veseli se življenja
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DAN PRAZNIKI, DOGODKI
NE
11. 8.
PO
12. 8.
TO
13. 8.
SR
14. 8.
ČE
15. 8.
PE
16. 8.
SO
17. 8.
NE
18. 8.
PO
19. 8.
TO
20. 8.
SR
21. 8.
ČE
22. 8.
PE
23. 8.

MAŠNI NAMENI
8.00
za Andrejo Zupan
19. NAVADNA
10.00
za Franca Meden
11.00 (Dol. vas) za Marijo Mlinar
žegnanje Dol. vas
19.00
za žive in pokojne župljane
7.00 in 19.00
za Tilko Petrovčič
za Rezko Kranjc, obl.
za Ivanko Turšič, 30. d.p.p.
7.00 in 19.00
za Jožefo Udovič
za Ivanko Turšič
za Andrejo Zupan
7.00 in 19.00
za Blanko Tomšič
za Ivanko Turšič
za Marijo Šega, obl.
8.00 in 10.00
za Jožeta Turšič
in 19.00
za starše in brate Zrimšek
za zdravje
za Marijo Tomšič, 30. dan
7.00
za Melito Doles Obreza
za Franca Udovič obl. in Viktorja
19.00 sv. Rok
za Marijo Jakopin
10.30 (dom)
7.00 in 19.00
za Sandija Kranjc in Francija Ris
za uspešno poslovno pot
cerkev in učil. ureja 6. skupina
v čast Materi božji za zdravje
za Julijano Martinčič, 30 d.p.p.
8.00
za Vero in Janeza Mele
20. NAVADNA
10.00 sv. Rok
za Cirila Lunka
za Franceta Urbasa in Marijo Jakopin
žegnanje sv. Rok
19.00
za žive in pokojne župljane
7.00 in 19.00
za Štefana Slokar, obl.
za Janeza in Marijo, obl.
za Stanislavo Opeka, 30 d.p.p.
7.00 in 19.00
za zdravje
za Ivano Meden in Antona in brata Toneta, obl.
za mamin rojstni dan
7.00 in 19.00
za Ivana in Vido Žnidaršič
za Minko in Valentina Šubic
za Antona, Antonijo in Ivano Švelc
7.00 in 19.00
za družino Rožanec (Brezje 10)
za Dorotejo Skuk
po namenu
7.00 in 19.00
za Edvarda Jenček, 30 d.p.p.
za Tonita in starše Martinčič
za Franca in Frančiško Zakrajšek
10.30 (dom)

SO
24. 8.
NE
25. 8.
PO
26. 8.
TO
27. 8.
SR
28. 8.
ČE
29. 8.
PE
30. 8.
SO
31. 8.

Spominski dan Marije
7.00 in 19.00
Pomoč.
cerkev in učil. ureja 7. skupina

za Heleno, obl. in vse pok. Škof in Mevc
po namenu
za Antona Bartol Mlajšega, obl.
8.00
za Joškota in Jerneja Brancelj
21. NAVADNA
10.00
za Jožeta Otoničar
maša na Uskovnici za
11.00
(Martinjak)
za starše Urbas in Velišček
dobrotnike
19.00
za žive in pokojne župljane
7.00 in 19.00 za Antona Barniselj in družino Rebec
za pok. iz družine Lužar
po namenu v zahvalo
7.00 in 19.00 za Matija Obreza, obl.
za Marijo Mestek in Tinco Urbas
za zdravje hčerke in blagoslov vnukov
za Božico Zgonc, 30 d.p.p.
7.00 in 19.00 za Matija Obreza
za Ano in Franca Otoničar
za Vido Filipčič
7.00 in 19.00 za Marijo Primožič
v zahvalo
za Pavla Funda, obl.
7.00 in 19.00
za Marijo in Franca Korošec
za Danico in Franca Skuk, Primoža Krivic
po namenu
10.30 (dom)
7.00 in 19.00
za Antonijo Švelc
cerkev in učil. ureja 8. skupina
za Martino Hribar
po namenu

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjene štiri maše, po enem od namenov mašujejo duhovniki na Rakovniku.
•
•
•
•
•
•
•

NE PREZRITE

18. 8. ob 10.00 - žegnanje sv. Rok
18. do 24. avgust - oratorij
25. 8. - maša na Uskovnici za dobrotnike
26. do 28. 8. - pohod na Sveto goro. Prijave sprejema Jože Žnidaršič do 15. 8.
1. 9. - predstavitev kaplana Sandija Osojnika
1. 9. - Angelska nedelja – žegnanje v Zelšah
8. 9. - Praznik Marijinega rojstva – farno žegnanje - ob 8.00 umestitev novega župnika Milana

JE PRITEGNILA TVOJO POZORNOST?

Človekovo telo se odziva na številne dražljaje iz okolice. Ko srečaš privlačno dekle, se v
tvojem telesu sproži buren odziv. Tvoje telo zavzamejo hormoni, zaradi katerih se ti zenice
razširijo, koža pordi, srce začne razbijati, mišična napetost se spremeni. Ko se to zgodi prvič,
je težko obvladati svoje telo in razbrati njegova sporočila … Kako naj bo vse to dogajanje
Božje in sveto, ko pa se ob pogledu na žensko počutiš grešno? Fantje se pogosto vdajo in v

sporočilih telesa ne iščejo smisla. S pomočjo razmišljanj sv. Janeza Pavla II. o pomenu telesa
in spolnosti pa lahko burni odziv moškega telesa razumemo kot Božje povabilo k raziskovanju! Prek ženske lepote želi namreč Bog pritegniti tvojo pozornost.
Ženska je napoved nebes, je odsev raja, zato te kot moškega povsem prevzame. Bog te
je ustvaril kot moškega in burni odzivi so del tvojega telesa, ki je ustvarjeno po Božji podobi. Zaradi močnih spolnih želja nisi grešen, nisi manjvreden. Tvoje (bodoče) dekle se mora
potruditi razumeti, da je spolna želja pri moškem izrazitejša, vendar pa njena ženska čistost
zaradi nje ne sme biti ogrožena. Kaj torej lahko narediš z vsem, kar se ti dogaja? »Tvoja naloga moškega je, da te želje urejaš v skladu z zahtevami pristne ljubezni,« zapiše Jason Evert,
razlagalec teologije telesa za mlade. Svoje dekle osvajaj iskreno, torej ne zaradi poželenja.
Tvoje spolne želje s tem ne bodo izginile, še vedno te bo očarala, a če ob tem pomisliš, kaj je
najbolje zanjo, si na pravi poti. In še nekaj izzivov za popotnico:
* Prvi ji pokaži, da ti je všeč!
* Poženščenost ni drža pravega moškega, ob sebi in svojemu dekletu se ne odpovej moškosti!
* Ženske ne glej poželjivo, saj si zasluži ljubezen, s kakršno nas ljubi Bog. Prav ti si tisi, ki ji jo
lahko daš!
* Spoštuj žensko (tudi tisto, ki ne spoštuje same sebe) in ne pozabi: punca ni trofeja, s katero
se hvališ pred prijatelji.
* Bodi močan in nežen. Sv. Frančišek Saleški je dejal, da ni nič tako močnega, kot je nežnost,
in nič tako nežnega, kot je resnična moč.
* Moli in beri Sv. pismo, da boš lažje odkrival sebe in izoblikoval podobo dekleta, s katerim
želiš na zmenek. Hodi le z dekleti, pri katerih prepoznavaš vrline, za katere želiš, da bi jih
imela tvoja bodoča žena in mama tvojih otrok.
Povzeto po: Rad te/se imam

KOT ODMEV

Išči srečo, pa je ne boš nikoli našel.
Sreča ti bo podarjena kot lep metulj, ki ga moraš uloviti. Tudi to ne drži!
Povem ti: Ne išči sreče, sama te bo poiskala.
Sreča je kot senca, ki ti sledi, ko ne misliš nanjo.
Sreča te obišče kot čudovit občutek, ko pozabiš nase, da bi živel za druge.
Sreče ne moreš kupiti za noben denar tega sveta.
Sreča je kot odmev, ki odgovori samo takrat, ko se sam razdajaš.
Darovati se pomeni ljubiti!
Phil Bosmans, Živi vsak dan
Mesečna oznanila Tabor. Izdaja Župnija Cerknica. Župnik: Milan Kavčnik, GSM 031 856 923.
Kaplana: Janez Žerovnik - GSM 031 247 685, Sandi Osojnik – GSM 031 276 590.
Duh. pomočnik Anton Horvat – GSM 064 155 188.
Splet www.donbosko.si/cerknica/, e-pošta: zupnija.cerknica@gmail.com

