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ZA OSAMOSVAJANJE MLADI POTREBUJEJO LASTNO IDENTITETO
Vedno več mladih se boji, da ne bodo našli svojega prostora, da ne bodo potrebni. Izolirajo se, na-

mesto da bi se osamosvojili – iz strahu, da se ne bodo mogli postaviti po robu življenju. Tega se niso nikjer 
naučili. Eni so prepuščeni sami sebi, drugim je izpolnjena vsaka želja, so rešeni vsakega problema. Skrbi 
s šolo? Krivi so učitelji! Problemi s prijatelji? Starši se med seboj pokličejo in poskrbijo za mir. Izgubljen 
mobilni telefon? Na srečo se takoj dobi novi.

Mnogim otrokom se ni treba potruditi – saj niti ne bi vedeli, za kaj. Tako 
raste generacija, ki ni nikoli izkusila, da se je potrebno za kaj potruditi, za kaj 
boriti. Toda kdor nima nobenih idealov in ne vidi nobene perspektive prihodnosti, se s slednjimi ne more 
prepričljivo ukvarjati. Kdor sam nima nobenih boljših življenjskih načrtov, ne bo kritiziral stare generacije. 
Komaj še obstaja konflikt med generacijami. Kako naj bi dekleta prerezala popkovino, če gredo na koncert 
s svojo mamo, s katero pred tem še menjujejo obleke? Kako naj sin najde svojo pot, če mu oče vsak dan 
znova dokazuje, kako mladosten in uspešen je sam? 

Otroci današnjega časa ne najdejo več nobenih priložnosti in to je slabo. Generacijski konflikt je nekaj 
takega kot motor razvoja. Spor med generacijami pomaga mladim, da razvijejo svoje lastno vedenje, saj 
postavijo pod vprašaj tradicionalne oblike življenja. Toda iz spora pridobi tudi družba. Generacijski kon-
flikt ima vedno vizionarsko nadgradnjo. 

Mladi – namesto da bi si priborili prostor v družbi, namesto da bi glasno klicali: »Mi smo vaša priho-
dnost! Pomagajte nam hoditi po naši poti!«, se umaknejo v svoje virtualne svetove in svojih odločitev ne 
sprejemajo ali izpeljejo, ker pač sami ne vedo, katera pot je prava.

Sočasno starši obzirno pritiskajo, češ, saj ti vendar nudimo vse mogoče, sedaj se pa najdi in naredi kaj. 
V resnici pa starši svojim otrokom nikoli niso dali prave priložnosti, da bi družbeno kaj prispevali. Le redke 
so družinske naloge, ki otroku pokažejo, da je potreben, in ki so dnevno samoumevno zahtevane. Kdor 
namreč doživlja, da mu je vedno vse odvzeto, se počuti nekoristnega in ne ve, koliko je v resnici vreden.

Po: E. Herman, Princip Noetove barke
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KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA    JUNIJ 2021
DAN PRAZNIKI, DOGODKI
TO
1. 6. Justin

ob 7.00 in 19.00 - za Vero Miklič ob roj. dnevu
- po namenu
- za Jožeta Grudna

SR
2. 6. Erazem

ob 7.00 in 19.00 - za v čast sv. Jožefu za domovino in župnijo
- za vse pok. sorodnike
- za Janeza in Majdo Bauman

ČE
3. 6. SV. REŠNJE TELO IN KRI

ob 8.00, 10.00 in 
19.00

- za Fani in Toneta Šajna
- za vse pok. iz družine Stražišar
- za Andreja in Marijo Mele, obl.
- za žive in pokojne farane

PE
4. 6. Frančišek

ob 7.00 in 19.00 - za Antona Korošca
- za Janeza Škofa
- za zdravje

SO
5. 6. Igor

ob 7.00 in 19.00 - za Aleksandra Klepca
- za družino Verbič Marijo, Alojza in Marijo
- za Frančiško Svet in Justino Debevec

NE
6. 6.

10. NEDELJA 
MED LETOM

procesija 
sv. Rešnjega telesa

8.00                   
10.30                
11.00 – Martinjak
19.00                

- za zdravje v družini
- v dober namen
- za Amalijo Simčič, obl.
- za žive in rajne farane

PO
7. 5. Robert

ob 7.00 in 19.00 - za Lojzeta Mramorja
- za družino Rožanec (Brezje 10)
- za družino Debevec

TO
8. 6. Štefan

ob 7.00 in 19.00 - za starše Marijo in Jožeta Dovjaka in hči Ani
- za Tončko Milavec
- za zdravje

SR
9. 6. Primož in Felicijan

ob 7.00 in 19.00 - za Vilija Korošca, obl.
- za Franca Medena st., obl.
- v zahvalo

ČE
10. 6. Edvard

ob 7.00 in 19.00 - za Ivano Petrovčič
- po namenu
- za Jožefo Mramor

PE
11. 6. SRCE JEZUSOVO

ob 7.00 in 19.00 - za Ivano Petrovčič
- za zdravje
- za Leopolda Turšiča

SO
12. 6. SRCE MARIJINO

ob 7.00 in 19.00

19.00 - Podslivnica

- za Alojzijo Šparemblek
- za Antona Ule
- za Antonijo Žnidaršič in starše 
- za blagoslov polja

NE
13. 6.

11. NEDELJA 
MED LETOM

Martinjak - žegnanje

8.00                   
10.00                
11.00 – Martinjak
19.00                

- za Tonija, Antona in Dragico Gucić
- za Julijano Brezec
- za žive in rajne vaščane Martinjaka
- v čast sv. Antonu v zahvalo in priprošnjo
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PO
14. 6. Valerij in Rufin

ob 7.00 in 19.00 - za duhovnika Jožeta Vidica
- v dober namen
- za Jožefo Mramor

TO
15. 6. Vid

ob 7.00 in 19.00

19.00 - Martinjak

- za Janeza Kranjca in sorodnike
- za Marjana Dovjak in starše, obl.
- za Vido Žnidaršič
- za blagoslov polja

SR
16. 6. Gvido

ob 7.00 in 19.00 - za Ivanko Petrovčič
- za Viktorja Šebenika
- za Ivo Primožič

ČE
17. 6. Albert

ob 7.00 in 19.00 - za Tanjo Koren
- za sina in njegovo družino
- za srečo in blagoslov v družini

PE
18. 6. Marcelijan

ob 7.00 in 19.00 - za Lojzeta Seljaka
- za Staneta Modica
- za Frančiško Zakrajšek, obl.

SO
19. 6. Nazarij

ob 7.00 in 19.00 - za družino Zrimšek in Šparemblek
- v zahvalo
- za Jožefo Mramor
- za Marijo Milavec, 30. d.p.p.

NE
20. 6.

12. NEDELJA 
MED LETOM

sv. Janez Krstnik 
(pokopališče) 

- žegnanje

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica

10.00 – sv. Janez
19.00                

- za Toneta Urbasa, obl.
- za dušno in telesno zdravje
- za Jožeta Sernela in starše Ivano in Jožeta Sernel 
ter starše Antonijo in Jožeta Otoničar
- za 
- žive in rajne farane

PO
21. 6. Alojzij

ob 7.00 in 19.00 - za Alojzija in Antonijo Škerl
- v čast in zahvalo Mariji Pomočnici
- v zahvalo in priprošnjo mariji Pomočnici

TO
22. 6. Pavlin

ob 7.00 in 19.00 - za Marijo in Janeza Opeka
- za Franca Medena
- za Jožefo in Alojza Mramorja

SR
23. 6. Jožef

ob 7.00 in 19.00 - za Kristino Komidar
- za Ivano Primožič
- za Marjanco Majerle, obl.

ČE
24. 6.

ROJSTVO JANEZA KRST-
NIKA

ob 7.00 in 19.00

18.00 – sv. Janez

- za Frančiško Virant, obl.
- za v čast Materi Božji
- Marijo in Jožeta Branislja
- za Jožefo in Alojza Mramorja

PE
25. 6. Viljem

ob 7.00 in 19.00 - za starše in pok iz družine Košir
- za Antona Hrovatina
- za Ivanko Turšič in starše
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SO
26. 6. Ciril Aleksandrijski

ob 7.00 in 19.00 - za Janeza Škulj, obl.
- za Anico in Radota Vipotnika, obl.
- za Marijo Klobučar

NE
27. 6.

13. NEDELJA MED LE-
TOM

Dol. Jezero - žegnanje

8.00                   
10.00                
10.00 – Dol. Jezero
19.00                

- za Jožefo Mramor
- za Ivo Primožič
- za Marijo in Petra Kebeta, obl.
- za žive in pokojne farane

PO
28. 6. Irenej

ob 7.00 in 19.00

20.00 - Dol. Jezero

- za Marijo Urbas, obl.
- za Ivana Prevca, obl.
- za Jožefo Malc, obl.
- Jožeta Otoničar, obl.

TO
29. 6. PETER IN PAVEL

ob 7.00 in 19.00

20.00 – Dol. Jezero

- za Ivano Primožič
- za Jožefo Mramor
- za družino Leskovec in Kebe

SR
30. 6. Rimski mučenci

ob 7.00 in 19.00 - za Pavlo Bartol, obl.
- za blagoslov pri gradnji hiše
- po namenu 

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.

VSE, KAR POTREBUJEŠ, JE LJUBEZEN …
No, res ni še čisto vse, vendar pa bi nam brez nje presneto slabo šlo. Psihologi potrju-

jejo, da potrebuje otrok za normalen razvoj varno okolje, ljubeč dom. Najstniki hrepenijo 
po ljubezni in čustva jim povedo, da je življenje zato, da ga delijo z drugimi. Poročeni 
doživljajo globoko življenjsko izpolnitev, ki jo daje osrečujoča zavest, da ljubijo in so ljub-
ljeni. Družinam daje ljubezen moč in zdravje. Starejši najdejo 
smisel svojega življenja v zavesti, da nekomu nekaj pomeni-
jo. Prav vsi potrebujemo ljubezen.

Zato je prava tragedija, če si zanjo ne prizadevamo in ži-
vimo v svetu, kjer so nezaželeni in prezrti otroci življenjsko 
dejstvo; kjer izrabljajo čustva mladih; kjer se zakonci nepre-
stano prepirajo; kjer sosedje živijo v sovraštvu; kjer uboge, bolne, ostarele, slabotne in 
telesno prizadete potiskamo vstran. 

Hvala Bogu, da zmore ljubiti vse in ima toliko ljubezni, da lahko z njo napolnimo naša 
prazna srca in življenja ter nas uči ljubiti. Naj se v naših družinah širi ljubezen, da bo lahko 
prerasla tudi njen okvir in se razlila med ljudi okrog nas.

Povzeto po: J. Balchin, Kratka razlaga bistva krščanstva


