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ALI SVA RES MOŽ IN ŽENA?
Našim krščanskim družinam manjkata predvsem dve stvari, ki sta pa med seboj tesno povezani. 

In če ena ali druga peša, je razlog v obeh prav zaradi njune nedeljivosti. Gre namreč za pogovor med 
zakoncema in za pogovor zakonskega para ter družine z Bogom.

Poročeni bi si lahko zastavili na videz čudno vprašanje: »Ali sva res mož in žena?« Gre namreč za 
pristnost zakonskega življenja ali za njegovo nepristnost. Poglejmo, koliko je to nenavadno vprašanje 
umestno.

Človek je »pogovorno« bitje. Čudežen dar ima, da se lahko z besedami izraža o 
najbolj notranjih doživljajih svoje človeškosti, svojega ženskega ali moškega gledanja 
na svet, svoje narodne ali verske  pripadnosti, o svojih doživetjih lepega, dobrega ali zla. 
Leposlovje - pesništvo ali proza - nam zgovorno priča, kaj človek zmore s svojo besedo.

Vendar človeku ni treba biti umetnik, da bi lahko izražal svojo notranjost in 
šele tako bil zares v polnosti človek. Saj se vsak še tako preprost človek - otrok, mladostnik ali odrasel 
- rad besedno izraža. Seveda je vprašanje, ali ga je v tej želji po odkrivanju notranjega sveta kdo oviral 
ali mu pri tem pomagal. Željo po izpovedi samega sebe pa čuti prav vsak.

Če človek ne more biti človek v zdravem, polnem pomenu besede, kolikor se ne izraža redno in predvsem 
tudi z besedo, kako naj bi bil potem zdrav, polnokrven krščanski mož ali žena, če se v svojem zakonskem življenju 
ne izraža besedno? Če pa kdo ni dober mož, dobra žena - kako bo dober oče, dobra mati? Naj takoj pripomni-
mo: največja skrb vseh staršev je vzgoja otrok. Pa veliko staršev  zanemarja vzgojo tistega, kar edino 
omogoča dobro vzgojo – vzgojo samega sebe!

Res, pred svojo vestjo, pred Bogom in pred svojimi otroki si odgovorita na vprašanje: »Ali sta res 
mož in žena?« ali sta le prijatelja? »Ali sva res dva človeka, ki se v svojem nenehnem razvoju vedno 
znova drug drugemu odkrivava ali pa se zadovoljiva z nekim splošnim spoznanjem in zato - bodiva 
iskrena -  samo z neko ‚splošno ljubeznijo‘? Ali sva res vzgojitelja, ki z medsebojno globoko ljubez-
nijo  vzgajava, ali pa pred otroki nekaj igrava in pridigava? Ali so najine besede to, kar želiva in sva?« 
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Ne, ne smete nehati spraševati se, ne kot ljudje ne kot kristjani, o tej središčni točki vašega za-
kona in družine. Ne sme biti obdobja vajinega zakonskega življenja, kjer bi si lahko glede medseboj-
nega notranjega spoznavanja dajala »dopust«. Ne bi smelo biti trezne, poštene, odkrite, odrešujoče 
spovedi, zakramenta sprave, kjer ne bi tega pretresla.

 Po: V. Vider, Z očmi zakoncev

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA FEBRUAR 2020
DAN PRAZNIKI, DOGODKI MAŠNI NAMENI

SO
1. 2.

6. zakonska
cerkev in učil. ureja 6. 

skupina

7.00 in 18.00 za Tilko Petrovčič
 za pok. sobrate salezijance
 za pok. sobrate salezijance
 za pok. sobrate salezijance

NE
2. 2. SVEČNICA

8.00 za Miroslava Hribljana, obl. 
10.00 za Lojzeta Martinčiča
11.00 – Martinjak za Veroniko Rožanc ob godu
18.00 za žive in pokojne župljane

PO
3. 2. sv. Blaž

7.00 in 18.00 za Jožeta, Ivanko in Jožefa Turšiča
 za Franca Medena
 za starše Modic

TO
4. 2.

7.00 in 18.00 za Tilko Petrovčič, obl.
 za Jožeta, obl. in Frančiško Svet
 v zahvalo za zdravje

SR
5. 2. sv. Agata

7.00 in 18.00 za Frančiško Leskovec, obl. 
 za Ivan Žnidaršiča, obl.
 za pok. iz družine Kovač in Troha

ČE
6. 2.

četrtek pred prvim 
petkom

molitev za duhovne poklice

7.00 in 18.00 za Vido Golič
 za Matija Marinčka
 za Alojza in Malko Škrlj

PE
7. 2.

prvi petek
7. zakonska

7.00 in 18.00 za Konrada Kneza
 za Jožeta Šparembleka
 za Slavko Cimermančič, 30. d.p.p.
10.30 (dom) za 

SO
8. 2.

cerkev in učil. ureja 7. 
skupina

4. zakonska
Prešernov dan – sv. Bakhita

7.00 in 18.00 za Lojzko Čulibrk
 za družino Bartol
17.00 – Dol. Jezero za Anico Kebe in sina Lena iz Kanade

NE
9. 2. 5. NEDELJA MED LETOM

8.00 za Cirila Lunka
10.00 za Ivano Marijo Dolšak
11.00 – Martinjak za Frančiško Kovačič, obl.
18.00 za žive in pokojne farane 

PO
10. 2. sv. Sholastika

7.00 in 18.00 za Antonijo Škerl, obl.
 za Alojza Škerl
 za družino Obreza in Mramor
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TO
11. 12.

Lurška Mati božja
Svetovni dan bolnikov

7.00 in 18.00 za Janeza Šparembleka, obl.
 v zahvalo
 za Evo Udovič

SR
12. 2.

7.00 in 18.00 za Jožico Žnidaršič
 za Janeza Škofa
 za Tilko Petrovčič

ČE
13. 2.

7.00 in 18.00 za Alojza, obl. in Slavko Kraševec
 za Alojza, obl. in Jožico Hiti
 za Vero Miklič

PE
14. 2.

2. zakonska
sv. Valentin

7.00 in 18.00 za Marijo Jevnikar
 za Alojza Urbasa, obl.
 za zdravje, srečno pot in vnuke
10.30 (dom) za 

SO
15. 2.

cerkev in učil. ureja 8. 
skupina

5. zakonska

7.00 in 18.00 za Ivan in Janeza Martinčiča
 Za Andreja, obl. in Stanislavo Turk
 za Franca Cimermančiča, obl.

NE
16. 2. 6. NEDELJA MED LETOM

8.00 za Franceta Branislja 
10.00 za Ano Modic
11.00 – Podslivnica za družino Jožeta Sernela, obl.
18.00 za Danijelo in Janeza Jenca obl. ter Marijo 

Tomšič

PO
17. 2.

7.00 in 18.00 za žive in pokojne župljane
 za Ivano in Jožeta Ostanek, obl.
 po namenu

TO
18. 2.

7.00 in 18.00 za Jožeta Primšarja , obl. in pok. Stražišar iz Zelš
 v zahvalo
 za Leopolda Turšiča

SR
19. 2.

7.00 in 18.00 za Janeza Žnidaršiča, obl. in sestri
 za zdravje v družini in vso srečo v tem 

letu,da bo vse dobro
 za 

ČE
20. 2.

7.00 in 18.00 za Jožeta Obreza, obl.
 za Radota Kovačič, obl.
 za Ano, obl. in družino Braniselj

PE
21. 2.

7.00 in 18.00 za Marijo Jevnikar
 po namenu
10.30 (dom) za Matija in Franca Debevca

SO
22. 2.

Sedež apostola Petra
Dan spomina - BP

cerkev in učil. ureja 1. skupina

7.00 in 18.00 za Katico Kovač
 za zdravje
17.00 – Dol. Jezero za Alojzijo in družino Mestek

NE
23. 2. 7. NEDELJA MED LETOM

8.00 za Tanjo Koren 
10.00 za Jožeta in družino Obreza
11.00 – Martinjak za družino Premrov
18.00 za žive in pokojne farana

PO
24. 2. sv. Matija, apostol

7.00 in 18.00 za Frančiško Petrovčič, obl. 
 za Brankota Janeža, obl.
 v čast Mariji Pomočnici po njenem namenu
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Sandi Osojnik – GSM 031 276 590. Duh pomočnik: Anton Horvat – GSM 064 155 188. 

Splet www.donbosko.si/cerknica/, e-pošta: zupnija.cerknica@rkc.si

TO
25. 2.

sv. Versiglia in Caravario, 
mučenca

pust

7.00 in 18.00 za družino Cimperman, obl.
 za Frančiško Jamnik
 za srečno otroštvo Mance

SR
26. 2. Pepelnica

7.00 in 18.00 za Janeza Otoničarja, obl.
 za Frančiško Meden in Ivico Češarek
 za Tilko Mele, obl.

ČE
27. 2.

7.00 in 18.00 za Marijo Trklja
 za 
 za 

PE
28. 2. 1. zakonska

7.00 in 18.00 za Frančiškoo in Marijo Čenčur, obl.
 za Viktorja Ulaga
 za Marijo Caserman
10.30 (dom) za 

SO
29. 2.

cerkev in učil. ureja 2. 
skupina

7.00 in 18.00 za Edvarda in Pepco Mele, obl.
 za 
 za 

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

NE PREZRITE
1. februar – praznovanje dneva posvečenega življenja Lj-Rakovnik ob 15h
2. februar – Svečnica, ob 18h načrtovanje SMC
7. februar – Birmanske skupine ob 18h, priprava na zakon ob 18h.
8. februar – Slovenski kulturni dan
14. februar – priprava na zakon ob 18h, ob 20h Valentinov ples
14. - 16 februar – zimovanja za BB, VV, IV
14. - 15. februar –  informativni dnevi na katoliških gimnazijah
28.2. - 1. marec –  duhovne vaje za zakonce, vodita jih Gregor in Melita Čušin
17. maj  –  Prvo sveto obhajilo ob 10h
31. maj  –  Birma ob 10.30
12. julij – zlata maša Metoda Lampeta

DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE
Od 28. februarja do 1. marca bodo v SMC potekale du-

hovne vaje za zakonce, ki jih bosta vodila Gregor in Melita 
Čušin. Prijave na: zupnija.cerknica@rkc.si. Poskrbljeno 
bo tudi za varstvo otrok. 


