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ZAPOVEDI ZA ODRASLE
Katehet je pri verouku otrokom govoril o desetih Božjih zapovedih. Neki otrok mu je rekel: 

»Za nas otroke je toliko zapovedi in prepovedi. Starejši pa smejo vse, česar mi ne smemo!«
Katehet se je ob teh besedah zamislil. Otrokom je razdelil prazne liste. Nanje jim ni bilo 

potrebno napisati ne imena ne priimka, pač pa naj napišejo »posebnih deset zapovedi za star-
še«. Otroci, bilo jih je kakšnih trideset, so napisali tisto, kar jim je ležalo na srcu: »Ne smete biti 
prestrogi s svojimi otroki. Ne bodite stalno sitni. Svoje jeze ne smete vedno stresati na otroke. 
Morate se sprejemati med seboj.«

Druga zapoved se pogosto ponavlja: »Otrokom ne smete lagati. Ne smete 
slepariti otrok. Otrokom morate govoriti resnico.« 

Nekateri so še ostrejši: »Ne smete se bati biti kdaj tudi strahopetni. Ne smete 
reči: to je naredil ta ali oni, če ste krivi vi.«

Tako je trideset otrok sestavilo zapovedi za odrasle. Želeli so si več iskrenosti in poštenosti. 
Od odraslih so zahtevali tudi pravičnost: »Ne smete govoriti, da so drugi otroci boljši od nas. 
Svoje krivde ne smete nikoli valiti na nekoga drugega. Ne smete za vse kriviti le otrok.«

Sledi vrsta zapovedi, ki zadevajo posebne okoliščine: »Ne smete toliko piti. Ne bodite tako 
nasilni.« 

Neki otrok pa je napisal natanko deset zapovedi: »Ne smete biti nepravični. Ne smete se 
toliko jeziti. Morate nam posvečati več časa. Ne smete nas toliko vznemirjati in nam biti stal-
no za petami. Ne smete se iz nas norčevati. Ne smete nas siliti in priganjati. Vsaj včasih nam 
morate dati prav. Ne izmišljajte si svojih novih predpisov. Vidva se morata najprej medsebojno 
prenašati in spoštovati. Morate iti z nami v cerkev, ne pa nas tja pošiljati same.«

Tako je trideset otrok naštelo svojih trideset zapovedi za starše. Trideset krat deset pomeni 
tristo iskrenih želja.
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Dejstvo je, da če smo blizu otrokom – in oni nam – bomo imeli občutek zanje, za Jezusa, 
ki je bil sam otrok in je ljubil otroke. Tako jim bomo pomagali, da bodo v ozračju poštenosti, 
dobrotljivosti in iskrenosti postajali boljši.

B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA - AVGUST 2019

DAN PRAZNIKI, DOGODKI MAŠNI NAMENI

NE
1. 9.

22. NAVADNA

žegnanje Zelše

 8.00 za Kristino Novak 
 10.00 za Francdeta Korošca, teto Urško in stare starše 
 11.00 (Zelše) za Jožeta Opeka
 19.00 za žive in pokojne župljane

PO
2. 9.

 7.00 in 19.00 za Jožeta Šusterja, obl.
  za Antonijo Turk, obl.
  za starše Antona in Ivano meden ter Toneta

TO
3. 9.

 7.00 in 19.00 za Ivanko Turšič
  za Alojza in starše Klančar 
  za Antonijo in pok. Turk

SR
4. 9.

 7.00 in 19.00 za Andreja in Franca Brezpalca in družino Kovač 
  za Romano Koren, obl.
  za Slavko Kraševec

ČE
5. 9.

 7.00 in 19.00 za Matildo Petrovčič
  za Emilijo Borštniki
  za Ivana Kovšca, obl.

PE
6. 9.

 7.00 in 19.00 za Marijo Tomšič
  za Janeza Branceta, obl.
  za Antona Bartola starejšega, obl.
 10.30 (dom) 

SO
7. 9.

cerkev in učil. ureja 1. 
skupina

 7.00 in 19.00 za pok. Baudek, Vadnal in Tušek
  za Karla Škobrneta
  za Jožefa Šparembleka

NE
8. 9.

23. NAVADNA
MARIJINO ROJSTVO

žegnanje Cerknica

 8.00 za Franceta Branislja
 10.00 za Melito Doles Obreza
  za blagoslov pri delu in na polju
 19.00 za žive in pokojne župljane 

PO
9. 9.

 7.00 in 19.00 po namenu
  za Jožeta in starše Petrovčič 
  za Amalijo in Ignacija Mekinda, obl. in sina Jožeta

TO
10. 9.

 7.00 in 19.00 za Margareto Lovko
  za mir in zdravo pamet
  za Vero Miklič
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SR
11. 9.

 7.00 in 19.00 za Minko Šubic, obl.
  za Andrejo Zupan
  za Alojzijo Čulibrk 

ČE
12. 9.

 7.00 in 19.00 za Franca Petrovčiča in Marijo Obreza
  za Tilko Petrovčič
  za Marijo Obreza

PE
13. 9.

 7.00 in 19.00 za Marijo Obreza
  za starše Frančiško in Janeza Lovko
  v dober namen
 10.30 (dom) 

SO
14. 9.

POVIŠANJE SV. KRIŽA
cerkev in učil. ureja 2. 

skupina

 7.00 in 19.00 za Milko in Alojza Bartola
  za Jožeta Grudna, obl.
  za Konrada Knez, obl.

NE
15. 9.

24. NAVADNA

zakonski jubilanti
župnijski dan

 8.00 za Jožeta Turšiča, obl. 
 10.00 za Štefana Slokarja
 19.00 za žive in pokojne župljane

PO
16. 9.

 7.00 in 19.00 za Marijo Semič, obl.
  za sestro Ančko in brata Staneta
  za Janeza in starše Kušljan

TO
17. 9.

 7.00 in 19.00 za Jožefo Udovič
  za Lojzeta Stanonika
  za Jožico, obl. in Alojza Hitija 

SR
18. 9.

 7.00 in 19.00 za Cirila Lunka 
  za Stanislavo Opeka
  za Boruta Kralja in pok iz družine Šuštar

ČE
19. 9.

 7.00 in 19.00 po namenu
  za duhovnika Franca Šuštarja
  za srečno pot

PE
20. 9.

 7.00 in 19.00 za Marijo Semič
  za mir in zdravje
  za mir in zdravje (Martinjak)
 10.30 (dom) 

SO
21. 9.

Srečanje mladih v Stični
cerkev in učil. ureja 3. 

skupina

 7.00 in 19.00 za Karolino Petrič in družino
  za pok. sorodnike iz Argentine
  za Karolino Petrič in družino, obl.

NE
22. 9.

20. NAVADNA

Srečanje starejših ob 10h

 8.00 za pok. iz družine Lovko
 10.00 za družino Rožanec (Brezje 10)
  za sodelavce Karitas
 11.00 - Martinjak za pok. Cvetko in Vintar
 19.00 za žive in pokojne župljane 

PO
23. 9.

 7.00 in 19.00 za Ivana Žnidaršiča
  za Antona Sveta , obl. in pok. Stražišar iz Zelš
  po namenu v zahvalo
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TO
24. 9.

Spominski dan Marije 
Pomoč.

 7.00 in 19.00 po namenu
  za Jožico Marinček

SR
25. 9.

 7.00 in 19.00 za Jožeta in Ivano Stražišar in starše Martinčič
  za Franca Cimermančiča

ČE
26. 8.

 7.00 in 19.00 za Kristino Urbas, obl.

PE
27. 9.

 7.00 in 19.00 za Ivano in Antona Kranjca
  za Danico in Jožeta Skuka in Primoža Krivica
  za Jožeta Šparembleka
 10.30 (dom) 

SO
28. 9.

cerkev in učil. ureja 7. 
skupina

 7.00 in 19.00 za pok. iz družine Obreza

NE
29. 9.

21. NAVADNA  8.00 za Franca Medena 
 10.00 za pok. Primožič in Ano Debevec 
 11.00 - Martinjak za Franceta Šoštariča in družino Kordiš
 19.00 za žive in pokojne župljane

PO
30. 9.

 7.00 in 19.00 v priprošnjo sv. Janezu Bosku 

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

NE PREZRITE
• 7. september -  Animatlon, srečanje animatorjev oratorija v Želimljah
• 8. september – Marijino rojstvo – celodnevno češčenje. Svete maše bodo zjutraj ob os-

mih, ob desetih in zvečer ob sedmih. Celodnevno češčenje bo po tem razporedu:
 – od 8. do 9. ure – Molitvene skupine, Prenova v duhu, DMŽ - delavnica molitve in živ-

ljenja … ;
 – od 9. do 10. ure – Podslivnica, Martinjak in Zelše;
 – od 11. do 12. ure – Cerknica in Kamna gorica;
 – od 15. do 16. ure – Dolenja vas in Dolenje jezero;
 – od 16. do 17. ure – Loško, Peščenk in Sinja gorica;
 – od 17. do 18. ure – zakonske skupine in skupine za samopomoč;
 – od 18. do 19. ure – mladina in vse skupine delujoče v SMC.            

• 15. september – pri maši ob 10h zakonski jubilanti in župnijski dan, ob 13h litanije;
• 16. september – v tem tednu bomo začeli z rednim veroukom. Prosim starše vseh ve-

roukarjev od 1. do 9. razreda, da na začetku pridejo zaradi izjave o varstvu podatkov, po 
zakonu je to tudi za župnije obvezno;

• 21. september -  Stična mladih
• 22. september – pri maši ob 10h srečanje starejših in priložnost za prejem bolniškega ma-

ziljenja;
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DRUŽINA?!
Družina je danes postavljena na glavo in drugače sploh ne bi moglo biti glede na globo-

ke spremembe v družbi. Problemom ni videti konca: ločitve in razveze le nekaj mesecev po 
poroki in trideset lepo njej; žene, ki na vsem lepem zapustijo moža in pobegnejo s precej ne-
zanesljivimi bogatimi tipi; možje, ki zapustijo ženo in otroke zaradi nezrelih punčar; otroci, ki 
se psihično sesujejo zaradi neuspeha pri izpitu ali nesrečni ljubezni; skrajno izčrpane družine, 
ki skrbijo za ostarelega očeta ali mater; že več let priklenjeno na posteljo, ki jo je potrebno 
hraniti s cevko in je popolnoma neprištevna; pari v zunajzakonski skupnosti, ki se starajo v pri-
čakovanju trenutka, ko bodo zbrali pogum, da bodo prevzeli svoje odgovornosti … In povsod 
vedno večja skušnjava, da bi se otresli vsakega usmiljenja in bi vsak mislil le nase, da bi si lahko 
privoščil vsaj malo življenja tako kot tisti s televizijskih zaslonov.

Ti se razidejo brez problemov, med seboj zamenjujejo žene in može, si izbirajo istospolne 
partnerje … Skratka, zabavajo se, brez problemov z ostarelimi  starši, za katere bi bilo potrebno 
skrbeti, ali z otrokom, ki noče odrasti.

V tej situaciji je neumno še naprej sanjati o nekdanji družini ali živeti v utvari, da se bomo 
vrnili v čas, ko bo držani zakon določal takšno družino, kakršno hoče Bog.

Ljudem je potrebno ponovno predstaviti Božjo zapoved: ne kot breme, temveč kot osvo-
boditev, lepoto in pristno željo vsakega človeka.

Kako? Ne zadošča tisto, kar nam je ostalo iz katekizma za otroke! Ne zadošča nedeljska 
pridiga. Ne zadošča, da se od časa do časa pojavi na televiziji kak monsignor in pove, da se to 
ne sme, to tudi ne in ono drugo ravno tako ne …

Predvsem je potrebno pokazati kot nekaj občudovanja vrednega družine, ki so resnično 
zgrajene na svobodnem in zavestnem sprejemanju četrte Božje zapovedi. To so sijajne družin 
in v današnji družbi jih ni malo. Še nikoli v zgodovini ni bilo toliko vzornih krščanskih družin 
kot danes. Te družine je potrebno »postaviti na strehe«, da bi jih vsi videli in pomislili: »To je 
lepše. Tudi jaz hočem takšno družino!« Kako so si prvi kristjani prizadevali za širitev krščanske 
misli, za krščansko družino? Ali so zahtevali zakone od cesarja? Ne! Dajali so lasten zgled, zgled 
družine. To je prava pot tudi za današnji čas. Pokažimo se, krščanske družine. Zgledi najbolj 
vlečejo. Pričujmo o lepoti družine, življenja, ljubezni. Naj našo medsebojno ljubezen in spošto-
vanje okolica začuti in jo vzame kot nekaj, kar bi si tudi vsak sam želel.

 Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni

ZAKONCA V STAROSTI
Partnerska zveza je nekaj čudovitega in najlepše je, če ostane taka tudi v dobi starosti. 

Večkrat pa nastane problem, če eden od zakoncev postane pozabljiv, kadar se pojavlja alzhei-
merjeva bolezen ali pa  začne postajati dementen. Boli, ko je treba gledati, kako se partner bolj 
in bolj zapira vase, kako ga je vedno težje doseči. Včasih drugih sploh ne spozna več. Nekateri 
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se nagibajo k temu, da bi dementnega partnerja obravnavali kot otroka. Toda pomembno bi 
bilo, da bi tudi v dementnem zakoncu še vedno videli kralja ali kraljico ter z njim ravnali nadvse 
spoštljivo. To ni vedno preprosto, ker se ta oseba pogosto resnično obnaša kot otrok. Nekateri 
hočejo pred javnostjo skriti, da je zakonec dementen. Izolirajo ga od drugih. Toda na neki točki 
se je potrebno soočiti z resnico. Bolje je, če sebi in drugim priznamo, da je partner dementen. 
Nato pa moramo premisliti, kaj lahko sami storimo z njim in zanj ter kje potrebuje strokovno 
pomoč. Kar lahko storimo, je zagotovo to, da mu pomagamo priti v stik z občutki in doživetji 
iz preteklosti. Kar je shranjeno globoko v duši, se bo ponovno prebudilo, če to nagovorimo. 
Iščite najlepše trenutke skupnega življenja in jih skušajte z zakoncem podoživljati. Drobni tre-
nutki zakonske sreče iz preteklosti so lahko neizmerna moč tudi za preizkušnje, ki jih prinaša 
bolezen.                                                              Povzeto po: A. Grün, Duhovno spremljanje v starosti

VZPONI IN PADCI SPADAJO SKUPAJ
Se tudi tebi kdaj zgodi, da kljub močni in jasni želji obupaš na pol poti ali še prej? Da se ti 

ovire zazdijo prehude? Da se utrudiš, pričneš dvomiti ali se prestrašiš? Nič hudega, to še ne po-
meni, da si zguba! Alenka Rebula v povezavi s srčnimi željami piše o notranji moči in veščinah, 
ki jih lahko razvijamo, da dosežemo tudi najzahtevnejše cilje. Kako pristopiti? 

Cilj izberi odgovorno. Daj si čas za razmislek in tehtanje, ko se odločiš, pa ne glej več na-
zaj. Zavedaj  se, da ima tvoja odločitev tudi posledice. 

Odpovej se popolni svobodi. Odločitev te seveda omejuje, a to pot si izbral. 
Veliko pričakuj od sebe. Zavedaj se, da ne bo šlo vedno vse gladko, s težavami se sooči in 

jim ne daj  priložnosti, da bi omajale tvojo odločitev. 
Postajaj vzdržljiv. Uri se v zvestobi svojim sanjam in se ne sprašuj, koliko bo trajalo. Ne 

priganjaj se.
S seboj bodi potrpežljiv. Veseli se vsakega majhnega napredka. Zaradi  počasnosti si že 

ni treba premisliti! 
Zaupaj si. Zanesi se nase – ko bodo prišle težave, jih boš znal premagati. 
Redno delaj. Svoj čas uredi tako, da bo tvoja odločitev imela prednost. 
Premaguj strah. Vsakič, ko je treba, zberi pogum, premagaj strah in naredi tisti korak. 
Privošči si počitek. Išči pravo ravnotežje med naporom in počitkom, pomisli pa tudi na 

to: Si v resnici  utrujen ali se hočeš nalogi izogniti? Če si z nalogo občasno obremenjen, lahko 
sprejmeš izziv in izkusiš svojo moč. 

Bog je tisti, ki je izoblikoval srčne želje po meri – tudi zate. Seveda pa ne pričakuje, da se boš 
mučil sam, prepuščen strahovom, dvomom in podcenjevalnim mislim. Zato se poleg zaupanja 
sebi uči tudi zaupanja Vanj, v njegovo ljubezen in dobroto. Z Njim ob strani si lahko močnejši, 
pogumnejši, vztrajnejši … pa tudi nežnejši, bolj spodbuden in razumevajoč, ko je to potrebno. 
Srečno … in srčno!                                                                                                    Po: Rad te/se imam
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TUDI ROKE GOVORIJO
Neke nedelje je bila Urška pri sveti maši posebej pozorna na to, kolikokrat župnik dvigne 

roke, ko moli pred oltarjem. Ta drža dvignjenih rok ji je bila posebej všeč, saj je že od verouka 
vedela, da je to drža, s katero slavimo Boga.

»Zakaj pa mi v klopeh ne dvigujemo rok, ko župnik reče 'Molimo'?« je vprašala pri kosilu.
O tem nihče ni razmišljal, zato jih je zopet presenetila z vprašanjem. Babica se je spomnila, 

da je bila nekoč pri obredu, kjer so vsi dvigovali roke, ampak ji je bilo to nekam nenavadno.
»Prvi kristjani so na ta način veliko slavili Boga. Pa tudi če pogledamo v misijonske kra-

je Afrike, vidimo vernike, kako molijo in pojejo z dvignjenimi rokami. Mislim, da je to znak 
pristnega in sproščenega odnosa z Bogom. Mi pa smo glede tega precej zadržani in ne izraža-
mo svojih čustev tako vidno,« je razmišljal dedek.

»Meni bi že bilo nerodno tako dvigovati roke, tega se pač nismo navadili,« je rekel še ati.
»Ampak župniku pa ni nerodno,« je razmišljal Miha. »To je del maševanja — in še lepo je 

videti!«
»Pravimo, da tudi roke govorijo. Zato pa jih med molitvijo spoštljivo sklenemo, ker se po-

govarjamo z Bogom. Vidite, kako nekateri pri maši čudno držijo roke, ker pozabijo, da so pred 
Gospodom. Tudi otroci se morajo počasi naučiti, kako se lepo moli,« je razmišljala mama. »Če 
med mašo ali na pogrebu roke držiš na hrbtu, pomeni, da nočeš Jezusu nič povedati. Tvoje 
roke mu povedo, da ga ne maraš.«

»Kaj pa, ko si podamo roke, tudi tam naše roke govorijo?« je bila zopet zvedava Urška.
»Pa še kako takrat govorijo!« je rekla mami. »Roko moraš vedno rahlo stisniti, ko jo komu 

podaš. Ali ni grozen občutek, ko ti kdo poda roko mrtvo  hladno in ti je prav nič ne stisne!«
»Zanimivo, kaj vse lahko roke povedo« je bila navdušena Urška. 
Vsa družina je po kosilu obsedela pri mizi in klepetala o tem, kaj vse nam lahko povedo ro

ke.                                                    Povzeto po: M. Strašek Januš, Kraljica  duhovnikov, prosi za nas

JESEN
Jeseni, ki diši po jabolkih in kruhu, odpre svoja vrata tudi šola, ki pa otrokom prav ne diši. A 

šole, kot smo jo poznali svoj čas, ni več. Pa temu  niso krivi samo šolniki naše polpretekle zgodo-
vine. Če prisluhnemo blaženemu Antonu Martinu Slomšku, katerega god obhajamo konec sep-
tembra, vidimo, da korenine ljuljke, ki je zrasla v pšenico, segajo precej dlje v zgodovino: »Učitelj 
ne sme misliti, da je svojo dolžnost dovršil, če je svoje učence gladko brati in čedno pisati naučil. 
Kaj pomaga, če je glava prebrisana, srce pa hudobno in robato. Branje in pisanje je le lupina, 
jedro pa krščanska omika in žlahtno srce … Novim šolskim prerokom je znanje glavna stvar, 
verske vaje pa le pritiklina. Toda ne pomislijo, da je znanstvena omika brez pobožnosti za vsako 
ljudstvo samo olišpan grob njegovega blagostanja … Grešijo vsi tisti šolski postavodajalci, starši 
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in vzgojitelji, ki hočejo šole le posvetne imeti, šolsko mladino predvsem za minljivi svet izšolati, 
ne pa tudi za večnost.« Pa še nekaj za starše: »Otroška vzgoja je najimenitnejše delo, ki ga ma-
lokdo prav zna, čeravno le dvojno opravilo ima: otroke skrbno varovati, jih pridno učiti in vsega 
dobrega vaditi … Kako slabo ravnajo starši, ki svoje otroke pomehkužijo, jim vse po volji pustijo, 
glavno s prevzetnimi mislimi napolnijo, čez svoje otroke nikoli kaj hudega slišati ne marajo, od 
otrok pa radi sprejemajo tožbe čez druge in se za otroke, krive ali nedolžne, potegujejo.«

Kot bi bilo zapisano včeraj, kaj! A naj te ne zavede! Nikakor nisem eden tistih zavrtežev, ki 
prisegajo le na staro, preizkušeno in bežijo  pred novim in nepoznanim. A modrim besedam 
bom prisluhnil vedno in vsepovsod. Moliva, draga sestra, dragi brat v Kristusu, kot so včasih 
naši predniki: Za zdravo pamet! Za našo mladino! Za oblastnike! Za starše! Za duhovnike! Za 
mir! Moliva, da bova ob jeseni življenja mirne vesti potegnila črto, preštela pridelek in pridela-
no, pobrano, potrgano in požeto pospravila v kašče večnosti.

Tega ti v letošnji jeseni, ki prihaja, v polnosti želim!                              G. Čušin, Na tretji strani

MOLITEV OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA
Dobri Jezus, ponovno sedamo v šolske klopi in začenjamo novo poglavje našega življenja. 

Stoj nam ob strani v izzivih, ki nas bodo doleteli v tem letu, tvoja mati Marija pa naj nam bo 
v oporo, da bomo zmogli prestopiti tudi morebitne prepreke na naši poti do novih znanj. Daj 
nam moči, da bodo sošolci in sošolke, prijatelji in prijateljice v nas odkrivali tudi tvojo dobroto. 
Ponosni smo, da te poznamo in da nas spremljaš ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

MOGOČNA BOŽJA OBLJUBA
Moj angel, mogočna Božja obljuba, 
nikoli te nisem videl, toda Gospod mi pravi, da si tu.
Nikoli te nisem poznal (ali pa sem le pozabil?) – 
toda vedno si bil tu.

Ostani pri meni, ti sveti prijatelj,
podnevi in ponoči, ko sem sam ali z drugimi.
Ostani ob moji strani, ko nihče več ne more iti z menoj,
ko mi nihče več ne more pomagati,
ko mi nihče ne more svetovati.

Varuj me, moj močni pomočnik, postavi se zame,
brani me vsega, kar mi škodi, in čuvaj me pred padci. Amen.

Nova e-pošta  
naše župnije:  

zupnija.cerknica@rkc.si


