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NAJPREJ ISKRENO PRIJATELJSTVO
Živimo v kulturi, ki je zmenkom in skupni hoji dala lahkoten predznak, s tem pa zabrisala 

njihov prvotni, veliko globlji namen: najti zakonca in zgraditi trden odnos. Če se dobro ozreš 
okrog sebe, boš opazil, da so danes pristni odnosi in trdni zakoni prava redkost. K temu sta 
gotovo pripomogli lahkotnost in površnost, s katero že zelo mladi pričnemo hoditi na zmenke 
in se odločamo za skupno hojo. Če si želiš iskrenih odnosov brez razočaranj (ja, tudi to je 
mogoče), je nujno, da se na zmenke dobro pripraviš. To pomeni, da se moraš najprej naučiti, 
kako druge videti in sprejemati z vso spoštljivostjo, kot brate in sestre v Kristusu – tako ti 
njihova privlačnost in tvoja zaljubljenost vanje ne bosta zameglili razuma … in otežili življenja.

Prijateljstvo je najosnovnejši človeški odnos, trajen in stabi-
len. Verjetno se strinjaš, da so največkrat naši prijatelji tisti, ki nas 
najbolje poznajo, ki se sproščeno vklopijo v našo družino in mi v 
njihovo. Logična sestavina prijateljskega odnosa sta tudi medse-
bojna pomoč in zaupanje. V nasprotju s prijateljstvom je odnos 
fant–dekle pogosto kopica težav. Zakaj? Razlika je drobna, a bi-
stvena. Naša kultura spoznavanje drugega enači s skokom v posteljo, zaradi česar zveza med 
fantom in dekletom že od začetka skoraj samoumevno vključuje intimnost. Šele kasneje, ko 
mine prva strast, skuša par na tej podlagi vzpostaviti prijateljstvo in ljubezen, a zaradi čustve-
nih nejasnosti naleti na mnogo ovir. Njuni poskusi se pogosto končajo z razpadom zveze in 
prizadetostjo vseh vpletenih. Začenjati odnose z intimnostjo je namreč podobno, kot bi kosilo 
pričeli s sladico – sliši se mikavno, a obstajale bi dobre možnosti, da naše telo ne bo dobilo 
tistega, kar najbolj potrebuje. 

»Če lahko drug drugega vidimo kot brate in sestre, kot ljudi, za katere je treba skrbeti, se je 
lažje izogniti skušnjavi poželenja in doseči zmagoslavje v ljubezni,« nam pravi teologija telesa. 
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Zato je odnos s fantom/z dekletom, ki ti je všeč, veliko bolj zdravo začeti na temelju prija-
teljskega spoznavanja in skupnih dejavnosti, ki vključujejo prijatelje in družino. Tako drugega 
spoznaš veliko pristneje in realneje, ne da bi se ti v mislih nenehno odvijal scenarij preteklega 
ali prihodnjega konca tedna, ko bosta znova sama … S tem ko se namesto za intimen odnos 
odločiš za prijateljstvo, namreč ostajaš neodvisen, izogneš se marsikateri rani in zapletu ter se 
uriš v spoštovanju svojega in njegovega/njenega dostojanstva, dokler ne dozoriš za naslednji 
korak v svojem življenju in lahko – še vedno s trezno glavo – presodiš, ali bi bil v resnici prime-
ren za tvojega moža/ženo. Šele tedaj je čas za izključni odnos, ki bo samo vajin in bo lahko na 
trdni in premišljeni podlagi vodil do zaroke, poroke in navsezadnje do vrhunca – osrečujočega 
intimnega življenja.

Po: Rad te/se imam

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA - JUNIJ 2020
DAN PRAZNIKI, DOGODKI MAŠNI NAMENI
PO
1. 6. MARIJA, MATI CERKVE

7.00 in 19.00 za Tilko Petrovčič
 za Vero Miklič
 za pok. iz družine Podržaj

TO
2. 6.

7.00 in 19.00 za duše v vicah
 za duše v vicah
 za zdravje 

SR
3. 6.

sv. Karel Lwanga in 
drugi ugandski mučenci

7.00 in 19.00 za Tilko in Tonija Mele
 za Marijo, obl. in Andreja Meleta
 za duhovnika Jožeta Vidica

ČE
4. 6.

četrtek pred prvim petkom
molitev za duhovne poklice

7.00 in 19.00 za Antona in družino Korošec
 za Marinko Zupan
 za srečno zadnjo uro

PE
5. 6.

prvi petek 7.00 in 19.00 za Franceta in Anico Mulec (Peščenk)
 za duhovnika Jožeta Vidica
 za Slavko Pečmak

SO
6. 6.

cerkev ureja 1. skupina
prva sobota 

7.00 in 19.00 za pok. iz družine Bavdek, Tušek in Vadnjan
 za duhovnika Jožeta Vidica
 za Ano in Avgusta Ferenca

NE
7. 6. SVETA TROJICA

8.00 za Jožeta Šparembleka
10.00 za žive in rajne farane
11.00 – Martinjak za Franca Baumana, obl.
19.00 za Franceta Arharja 

PO
8. 6.

7.00 in 19.00 za Ivanko Turšič
 za Marinko Zupan
 v zahvalo za Marijino varstvo

TO
9. 6.

7.00 in 19.00 za Vilija Korošca, obl.
 za Franca Medena st., obl.
 za Frančiško Dovjak, obl.
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SR
10. 6.

7.00 in 19.00 za Janeza in Sandija Kranjca
 za Ivano in Joškota Brancelj, obl.
 za Marjetko Rasperger

ČE
11. 6. SV. REŠNJE TELO IN KRI

8.00 in 19.00 za po. iz družine Kebe in Leskovec
 za zdravje
 za duhovnika Jožeta Vidica

PE
12. 6.

bl. Jožef Kowalski  in 5 orato-
rijancev, mučenci

7.00 in 19.00 za Jožefa Opeka (Ivanje selo)
 za Ivano in Antona Braniselj
 za zdravje

SO
13. 6.

sv. Anton Padovanski
cerkev ureja 2. skupina

7.00 in 19.00 za Antona, Tonija in Dragico Gucić 
 za Alojza in Marijo Kraševec
 za zdravje

NE
14. 6.

11. NEDELJA MED LETOM
procesija SRT

blagoslov motorjev in moto-
ristov – v Martinjaku

8.00 za Antona Cvetko
10.30 za Antona Gostiša st., obl.
11.00 – Martinjak za sosesko
19.00 za pok. Puntar in Stržaj 

PO
15. 6. sv. Vid

7.00 in 19.00 za Vido Žnidaršič 
 za starše Turk in Marijo Šilc
18.00 - Martinjak za blagoslov polja

TO
16. 6.

7.00 in 19.00 za Frančiško Zakrajšek, obl.
 za zdravje
 po namenu v zahvalo

SR
17. 6.

7.00 in 19.00 za zdravje
 po namenu
 za žive in rajne farane

ČE
18. 6.

7.00 in 19.00 za teto Angelo
 za sodelavko Dragico Matak, obl.
 za zdravo pamet

PE
19. 6. SRCE JEZUSOVO

7.00 in 19.00 v dober namen
 za starše in brate Zrimšek
 za žive in rajne farane

SO
20. 6.

Marijino brezmadežno 
srce

cerkev ureja 3. skupina

7.00 in 19.00 za Lojzko Čulibrk
 za Lojzeta Martinčiča, obl.
 za zdravje in srečo v družini

NE
21. 6.

12. NEDELJA MED LETOM
žegnanje pri sv. Janezu 
Krstniku – pokopališče

8.00 za Francko in Mirkota Drobniča
10.00 za Antona Gostiša ml., obl.
11.00 – sv. Janez za 
19.00 za Alojza in Antonijo Škerl 

PO
22. 6.

7.00 in 19.00 za Janeza Brenceta
 za žive in rajne farane
 za 

TO
23. 6. sv. Jožef Cafasso

7.00 in 19.00 za 
 za 
 za 
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SR
24. 6.

ROJSTVO  
JANEZA KRSTNIKA

7.00 in 19.00 za v čast Mariji Pomočnici v zahvalo
 za Karla Bošteleta, obl.
20.00 – sv. Janez za sorodnike, prijatelje in dobrotnike

ČE
25. 6.

 za Danijelo in Janeza Jenca
 za uspešen posel
 za 

PE
26. 6.

7.00 in 19.00 za Anico in Radota Vipotnika, obl.
 za Antona Hrovatina, obl. 
 za 

SO
27. 6.

sv. Ema Krška 
cerkev ureja 4. skupina

7.00 in 19.00 za Karla Škobrneta
 za dobre poslovne odločitve
20.00 – D. Jezero za Olgo in Radota Mulec

NE
28. 6.

13. NEDELJA MED LETOM
blagoslov traktorjev in trak-

toristov – na Jezeru

8.00 za Marijo Urbas, obl.
10.00 za Ivana Prevca, obl., obl.
11.00 – D. Jezero za Franca in vse pok. Kebe
19.00 za žive in rajne farane

PO
29. 6. SV. PETER IN PAVEL

7.00 in 19.00 za Frančiško Frim, obl.
 za duhovnika Jožeta Vidica
20.00 – D. Jezero za Alojza in starše Klančar, obl.

TO
30. 6.

7.00 in 19.00 za Pavlo Bartol, obl.
 za Jožefo Malc, obl.
20.00 – D. Jezero za Jožeta Otoničarja, obl.

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na Rakovniku. 

»Srce človeško – sveta stvar.« Tako je zapisal naš duhovnik – pesnik Simon Gregorčič. Srce ni 
sveto samo zato, ker je motor življenja, podarjenega od Boga, in je že kot telesni organ nekaj čudo-
vitega. Srce je prvo, k začne delovati v otroku, spočetem pod srcem matere, in zadnje preneha delo-
vati, ko v človeku ugaša življenje. Srce je »sveto«, ker je središče čustvovanja: dobrote, naklonjenosti, 
ljubezni, žal pa lahko tudi hudobije, zla, maščevanja, sovraštva. Zato ima Gregorčič prav, ko v tisti 
pesmi pravi, da je v srcu »naš pekel in naš raj«. Z besedo »srce« označimo celega človeka, njegov 
značaj: srce je lahko čisto, plemenito, odkrito, zlato, junaško, pa tudi umazano, nizkotno, hinavsko.

Tudi v govorici Svetega pisma je srce skupni pojem za človekovo bistvo in značaj ter vir ži-
vljenjske drže. Ljudje »čistega srca«, ki jim je namenjen šesti blagor v govoru na gori z obljubo, da 
»bodo Boga gledali«, so tisti, katerih temeljna drža je nepokvarjena in ki temu ustrezno ravnajo. To 
so obenem tisti »mali – otročiči« iz svetopisemskega odlomka, ki se bere na današnji praznik. Na 
zunaj so lahko veliki, lahko so učeni in bogati, a najpomembneje je, da so mali po srcu. Če hočemo, 
da bo naše srce zares »sveta stvar«, se mora vanj pretakati usmiljena ljubezen iz Jezusovega srca, 
ki pa je »presveta stvar«.

Po: Molimo s Cerkvijo, leto A


