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ENA IN ENA JE ENA
Bog nas je ustvaril kot spolna bitja. Vsi se zavedamo svojih spolnih želja in energije in za 

mnoge predstavlja spolnost najbolj vabljivo in prijetno stran življenje. 
Marsikdo napak meni, da krščanstvo nasprotuje spolnosti. Vendar to ni res, čeprav je od 

časa do časa prihajalo v zvezi s tem do zmotnih tolmačenj.
Če se poglobimo v svetopisemski nauk, spoznamo, da je tudi naša spolnost Božji dar.
Bog je ustvaril človeka po svojih podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je 

ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bo jima je rekel: »Rodita in se množita …« (prim. 1 Mz 1,27).
Bog je človeka ustvaril kot moža in ženo. To naj bi zadostovalo, 

da ovržemo mišljenje, po katerem naj bi Bog ustvaril človeka, hudič 
pa spolnost.

Še pomembneje je, da je Bog o stvarjenju moža in žene obema 
dal svojo lastno podobo. Oba je ustvaril Bog; ustvaril ju je zase in 
po svoji podobi. Seveda smo ljudje različni (na vso srečo), vendar 
smo enakopravni. Sveto pismo pravi, da mož in žena, ko se drug 
drugemu izročita v spolni podaritvi, »postaneta eno«. Ta intimna pripadnost je ena najbolj 
dragocenih  človekovih izkušenj. Je dar dobrega Stvarnika, zato se ga ni treba ne sramovati in 
ne bati.

Dejstvo pa je, da Sveto pismo s takim navdušenjem govori le o spolnosti v zakonu. Bog 
nam je dal zakon kot varno zvezo, ki omogoča človeka vredne spolne odnose. Poroka izključu-
je druge – zakonca zapustita svoje starše in prijatelje in se drug drugemu podarita na izjemen 
oseben in zaupen način. 

Spolni odnos je najpopolnejša govorica telesa. Ni le nekaj, kar delamo, ampak je izraz tiste-
ga, kar smo. Zato kristjani odklanjamo predzakonsko spolnost in zakonsko nezvestobo, ampak 
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ne zato, ker bi bili proti spolnosti. Kristjani jo zelo visoko cenimo, ker nas poživlja, poteši in 
razveseljuje hkrati. A zunaj zakonske  zveze – trajnega sodelovanja, ljubezni in darovanja – je 
lahko le poceni izkušnja, ki nas oropa idealov.

Andrew Knowles, Življenjsko krščanstvo

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA  JANUAR   2021
DAN PRAZNIKI, DOGODKI

PE
1. 1.

MARIJA, SVETA 
BOŽJA MATI

ob 8.00
ob 10.00
ob 18.00

- za Tonija, Antona in Dragico Gucić
- za Franca Medena
- za duhovnika Petra Kvaternika

SO
2. 1.

SV. Bazilij in 
Gregor

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Konrada Kneza
- po namenu
- za blagoslov in uspeh pri študiju
- za Emila Čika, 30. d.p.p.

NE
3. 1.

2. NEDELJA PO 
BOŽIČU

PRESVETO 
JEZUSOVO IME

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica
18.00                

- za Franceta in Ano Opeka
- za Alojzijo in Janeza Šparembleka
- za žive in pokojne farane
- za Janeza Kranjca, obl.

PO
4. 1. sv. Angela ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- v zahvalo
- Mariji v priprošnjo
- za Elizabeto Lekše

TO
5. 1. sv. Simeon ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- po namenu
- za duše v vicah
- za družino Ponikvar

SR
6. 1.

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE

Gašper, Miha, Boltežar

ob 8.00, 17.00 in 
18.00

- za Metoda Ruparja
- za Melito  Doles Obreza
- za Jožico Košir, obl.

ČE
7. 1. sv. Lucijan ob 7.00, 17.00 in 

18.00

- za Ivana Žnidaršiča, obl.
- za starše in brate Žnidaršič
- za Marijo Žurga, obl.
- za Lojzeta Mramorja, 30. d.p.p.

PE
8. 1. sv. Severin ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za Ivano in Jožeta in vse pok. Stražišar(Zelše)
- za Cirila Lunka
- za duhovnika Petra Kvaternika

SO
9. 1. sv. Julijan ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za blagoslov in zdravje v družini
- za Naceta in Silvo Lampe, obl.
- za zdravje in v zahvalo

NE
10. 1.

JEZUSOV KRST
sv. Gregor

8.00                   
10.00                
11.00 – Martinjak
18.00                

- za Vero Miklič
- za Jožefo Udovič, obl. in pok. Novak in Udovič
- za žive in pokojne farane 
- za Marijo Arhar, obl.

PO
11. 1. sv. Pavlin Oglejski ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za Marijo in Matija Obreza
- za Milana Škoda
- za Tončko Kraševec, obl.
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TO
12. 1. sv. Tatjana ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za žive in pok. iz družin Turšič , Lazarevič, Janželj in Kobe
- za družino Bartol (Loški potok)
- za okrevanje zeta Uroša po nesreči

SR
13. 1. sv. Veronika ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za zdravje
- za očeta Alojza in brata Alojza Mramorja
- po namenu družine Mramor

ČE
14. 1. sv. Odon ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- v zahvalo sv. Antonu (Dol. vas 27)
- za srečno zadnjo uro
- po namenu

PE
15. 1. bl. Alojzij Variara ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za družino Logar
- za Lojzeta Mramorja
- za Evo Mršič in sestro Marijo, obl.

SO
16. 1. sv. Marcel ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za Minko in Valentina Šubica
- za Andreja in Marijo Mele
- v zahvalo za uslišanja

NE
17. 1.

2. NEDELJA MED 
LETOM

sv. Anton puš-
čavnik

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica
18.00                

- za Antona in Antonijo Turk
- za Franca Janeža
- za žive in pokojne farane 
- za Toneta Urbasa

PO
18. 1. sv. Marjeta Ogrska ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za Dragota Jakopina
- za Antonijo in Karla Kobe
- za Rezko in Lojzeta  Kavčiča

TO
19. 1. sv. Suzana ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za Vinkota Bavca
- v zahvalo
- za Ivana Prevca in starše Bauman in Donat

SR
20. 1. sv. Boštjan ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za Frančiško Šajn, 30. d.p.p.
- za Lojzeta Mramorja
- za domovino

ČE
21. 1. sv. Neža

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za zdravje
- za domače dušne pastirje
- za župnika Jožeta Vidica in Petra Šetina

PE
22. 1. sv. Vincencij ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za spreobrnjenje grešnikov
- za Marijo Koščak in Dušana Jančiča
- za zdravje in božje varstvo vnučka

SO
23. 1. sv. Pavel Korejski ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- v zahvalo
- za družino Bartol (Loški potok)
- za Lojzeta Mramorja

NE
24. 1.

3. NEDELJA MED 
LETOM

sv. Frančišek Sa-
leški

8.00                   
10.00                
11.00 – Martinjak
18.00                

- za spreobrnjenje grešnikov
- v čast in zahvalo Mariji
- za 
- za žive in pokojne farane

PO
25. 1.

Spreobrnitev 
apostola Pavla

ob 7.00, 17.00 in 
18.00

- za Zofijo Primožič
- za spreobrnjenje grešnikov
- za 

TO
26. 1. sv. Timotej in Tit ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za Antona Cvetka
- za 
- za 
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SR
27. 1. sv. Angela Merici ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za duhovnika Petra Kvaternika
- za Lojzeta Mramorja
- za

ČE
28. 1. sv. Tomaž Akvinski ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za Ivanko Turšič ob roj. dnevu
- za
- za 

PE
29. 1. sv. Valerij ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za 
- za 
- za 

SO
30. 1. sv. Martina ob 7.00, 17.00 in 

18.00
- za družino Bartol (Loški potok)
- za Franceta in Marijo Lovko, obl.
- za 

NE
31. 1.

4. NEDELJA MED 
LETOM

sv. Janez Bosko

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica
18.00                

- za žive in rajne farane
- za 
- za 
- za 

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na Rakovniku. Ure maš bodo 
objavljene v tedenskih oznanilih, ko bodo škofje dali dovoljenje za maševanje z ljudstvom. Sedaj pa mašujemo vsak dan po vaših namenih.

Resnični napredek
Blagostanje in sreča ne padeta kar z neba.
Blagostanje lahko raste iz trdega dela,
toda sreča raste samo in izključno iz srca,
iz dobrote in prijaznosti.
Resnični napredek se ne rojeva
z vedno boljšo komunikacijsko tehniko,
vedno boljšo biotehnologijo,
gensko in medicinsko tehnologijo,
ampak tako, da ljudje našega sveta
postajajo boljši, prijaznejši in srečnejši.

Brez ljubezni do bližnjega
kultura nima nobenega smisla.
Brez ljubezni do bližnjega
tudi v tem letu
ne bomo drugačni
kot dobro oblečeni barbari.
Iztrgajmo to novo leto krempljem egoizma.
Naj postane ljubezen do bližnjega
moda novega leta.

Phil Bosmans, Živi vsak dan


