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DOM – ŠOLA ŽIVLJENJA

Krščanstvo se prične doma. Naši starši, bratje, sestre in otroci so naši najbližji. In vendar se zdi, da
je dom kraj, kjer je najtežje služiti Gospodu. Doma nas vidijo v pravi luči. Doma smo
najbolj sebični in nepremišljeni. Različni značaji trčijo, živci popustijo in ljudje, ki živijo
pod isto streho, tudi po več tednov ne govorijo med seboj.
Prav gotovo je zato dom tisti kraj, kjer se najprej pokaže razlika med kristjani in
nekristjani.
Spomnimo se, da si družine nismo sami izbrali. Ne izbiramo si ne staršev in ne otrok. Edina izbira, ki
nam je dana, je izbira življenjskega sopotnika, in večkrat prav ta zveza zahteva več, kot smo pričakovali.
Vendar Bog zelo skrbi za srečo in trdnost našega družinskega življenja. Za Boga je bolj pomembna
»mera« naše ljubezni doma kot katerakoli služba, ki se je oprimemo zaradi njega. Kakšno protislovje in
tragedija je, če eden ali celo oba starša zanemarjata otroka, da bi lahko opravljala delo za »Cerkev«.
Največ življenjskih resnic se naučimo doma. Otroci se morajo učiti pokorščine, starši pa potrpežljivosti in razumevanja. Kako žalostno je videti nediscipliniranega otroka ali vase zaverovanega očeta in mater.
Pokorščina, ki se je naučimo doma, nas uči spoštovanja do vseh avtoritet, ki jih srečamo kasneje v življenju. Kristjani naj bi se držali zakonov.
Če je zakon ali predpis nepravičen, nespameten, si lahko prizadevamo
za spremembo, ne smemo pa iti mimo njega. Tega se najprej naučimo
doma, saj je družina osnovni gradbeni element družbe in naroda. Družina je narod v malem. Če so družine trdne in zdrave, bo tak tudi narod.
Doma se naučimo ljubiti. Prav to, da i ne izbiramo sorodnikov,
pomeni, da se moramo naučiti ljubiti ljudi, sI katerimi imamo le malo
skupnega – posebno zdaj, ko hitro spreminjanje okusov in odnosov povzroča boleče prepade med generacijami.
Najbolj srečne so tiste družine, kjer otroci spoštujejo in ubogajo starše, ne da bi to morali posebej
zahtevati. Tako ravnotežje povezanostI in zdravi medsebojni odnosi niso zgolj naključje. To je rezultat neprestanega medsebojnega prilagajanja skozi dolga leta. Za to se je vredno vsak dan znova truditi.
Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA MAJ 2022

DAN PRAZNIKI, DOGODKI

- za pok. iz družine Šparemblek in Janc
- za pok. Mramor in Mikuž
- za blagoslov polja
- za Marijo Polak
- za družino in sorodnike Žnidaršič
- za Antonijo Opeka
- za pok. iz družin Seljak in sorodnike
- za Frančiško in Franceta Zrimšek, obl.
- za Anico in Slavka Skoberneta iz Argentine
- za Tilko in Franceta Korošca
- za žive in pokojne farane
ob
7.00
in
19.00
- za Frančiško Štritof
SR
Florijan
- za Franceta Korošca
4. 5.
- za Ano Mele
ob 7.00 in 19.00 - za Emilijo in Franceta Cimermančič
- za Tončko Milavec, obl.
ČE
- v zahvalo molitveni skupini in za božji blagoslov in
5. 5.
zdravje vseh molivk
ob
7.00
in
19.00
- za Alojza Bartola
Dominik
Savio
PE Birmanski vikend za 8.
- za Antona Štembergerja
6. 5.
- za Marijo Obreza, obl.
r. v Ankaranu
cerkev
ureja
8.
skupina
ob
7.00
in
19.00
za Marijo in Antona Prudiča
SO srečanje 6. zakonske
za Marijo in Alojza in hči Marijo Verbič
7. 5.
skupine
- za Ivo in Franca Baumana, obl.
- za Franca Medena
4. VELIKONOČNA 8.00
- za gasilce
NEDELJA
NE
za Janeza in Alojzijo Šparemblek
10.00
8. 5. NEDELJA DOBREGA 11.00 – Martinjak -- za
božji blagoslov v družini in za mir ter zdravje
PASTIRJA
- v zahvalo Mariji s Planinske gore
19.00
ob 7.00 in 19.00 - za Jožefa Šparembleka
PO
Izaija
- za Marijo Klobčar
9. 5.
- za Antona, Antonijo in Franca Turka
ob 7.00 in 19.00 - za Mirando Žnidaršič
TO
- za pok. brate Janeza, Franceta in Jožeta ter sestro Danico
Job
10. 5.
- za pok. iz družine Braniselj
- za žive in pokojne farane
ob
7.00
in
19.00
- za Antona Branislja, obl.
SR
Aleksander
- za Vido Žnidaršič
11. 5.
- za pok. iz družine Opeka in Rebec
ob
7.00
in
19.00
- za pok. iz družine Lovko
ČE
Leopold
Mandić
- za Terezijo Korošec, obl.
12. 5.
- za Jožefo Udovič, obl.
Fatimska Mati Božja ob 7.00 in 19.00 - za Jožeta Ponikvarja, obl.
PE Marija Dominika Mazzarello
- za pok. iz družine Rovan
13. 5. GENERALNO ČIŠČENJE
- za Ano Škrlj
3. VELIKONOČNA 8.00
10.00
NEDELJA
NE
1. 5. teden molitve za duh. 11.00 – Podslivnica
19.00
poklice
ob 7.00 in 19.00
PO
Atanazij
2. 5.
ob 7.00 in 19.00
TO
3. 5. FILIP IN JAKOB

CERKVE IN OKOLICE

2

Bonifacij

SO srečanje 4. zak. skupine
14. 5. GENERALNO ČIŠČENJE
CERKVE IN OKOLICE

ob 7.00 in 19.00

- za pok. starše Košir
- za Franceta Mlinarja
- za Anico Ferenc, Avgusta in Zdenko in družino Kranjc

- za pok. Ravšelj in Ponikvar
- za Marijo Milavec, obl.
- za Ludvika, brata in starše Prevec
- za Alojza Verbiča
- za Ivanko Petrovčič
- za starše Pepco in Ivana Knapa
- za zdravje Marice Černigoj Diehl
- za Ivo Primožič
- za Feliksa in Alojza Jernejčiča
- za Stanko Intihar
- za žive in pokojne farane
ob
7.00
in
19.00
- za Staneta Modica
SR
Feliks
- za Franceta Korošca in Antonijo in Alojza Facja
18. 5.
- za Hanza Diehl, obl.
ob 7.00 in 19.00 - za Karla Škoberneta
ČE
- v zahvalo za vse dobro
19. 5. Krišpin Viterbski
- za Antonijo Mehle in Emo Brulc
- v zahvalo za 60 let skupnega življenja (Jelka in Toni Simičak)
Bernardin Sienski ob 7.00 in 19.00 - za pok. iz družine Lovko
PE srečanje
- za Ano in Staneta Modica
7. zakonske
20. 5.
- v zahvalo za potrditev najine ljubezni
skupine
Krištof
ob 7.00 in 19.00 - za Tilko in Urško Korošec
PRVOOBHAJILO
SO
- za Zorko in Mirkota Miklavčič
21. 5. cerkev ureja 2. skupina
- za Antonijo Žnidaršič, obl.
srečanje 5. zakonske skupine ob 10.00
- za Lojzeta in Jožo Mramor
- za Magdo Dolničar
8.00
- za Jožeta Jernejčiča
10.00
NE 6. VELIKONOČNA
NEDELJA
- za Jožeta Šviglja, obl.
11.00
–
Martinjak
22. 5. NEDELJA
TURIZMA 19.00
- za Frančiško Kraševec
ob 7.00 in 19.00 - za Jožeta in Ivano Stražišar in starše Martinčič
- za Amalijo in Antona Zgonca
Mihael
PO srečanje birmancev s
- za Hanza Linke, obl.
23. 5. škofom birmovalcem ob 18.00
- srečanje s škofom
- srečanje ŽPS in sodelavcev s škofom
prošnji dan
ob 19.45
ob 20.00 – Dol. vas - za blagoslov polja
Viljema Mikliča, obl.
POMOČNICA ob 7.00 in 19.00 -- za
TO MARIJA
v
čast
in zahvalo Mariji Pomočnici
24. 5. KRISTJANOV
za
Jožefa,
obl. in Ivanko in Jožeta Turšiča
prošnji dan
ob 20.00 – Dol. vas - za blagoslov polja
ob 7.00
- za blagoslov polja
- za Ivano Paver in Francko Lovko
SR
Beda Častitljivi in 19.00
- za Marto Nagode
25. 5.
prošnji dan
- za žive in pokojne farane
8.00
NE 5. VELIKONOČNA 10.30
11.00 – Podslivnica
15. 5.
NEDELJA
19.00
8.00
PO Janez Nepomuk ob
ob
10.00
16. 5.
ob 19.00
ob 7.00 in 19.00
TO
Jošt
17. 5.
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pok. iz družine Petrovčič
ČE GOSPODOV VNE- ob 8.00 in 19.00 -- za
za
Alojza
Bartola
26. 5.
BOHOD
- za Justino in Janeza Zgonca
Alojzij Grozde ob 7.00 in 19.00 - za pok. iz družine Škerlj
PE srečanje
1. zakonske
- po namenu
27. 5.
skupine
- za zdravje in srečno pot
Anton
Julijan
ob
7.00
in
19.00
za Ivano in Antona Škerl, obl.
SO
cerkev
ureja
za Frančiško Štritof
28. 5.
3. skupina
- za pok. iz družine Kovač
- za starše Marijo in Matija Obreza in Marijo Doles Obreza
8.00
- za žive in pokojne farane
NE 7. VELIKONOČNA
11.00
NEDELJA
- za Tanjo Bebar
29. 5.
BIRMA
- za Viktorja Konca, obl.
19.00
ob
7.00
in
ob
19.00
- za Ivo Primožič
PO Ivana Orleanska
- po namenu
30. 5.
- za Antonijo in Janeza Risa, obl. in Emilijo Cimermančič
vse pok. Jakovljevič
TO OBISKANJE DEVICE ob 7.00 in 19.00 -- za
za
Branka Cvetka
31. 5.
MARIJE
- za spreobrnjenje
P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na Rakovniku.

Župnik je obiskoval
družine v svoji župniji. Eni od družin je
med pogovorom zastavil vprašanje: »Ali
kaj molite skupaj?«
»Gospod župnik,« je
odgovoril oče, glava družine, »saj ob vsem družinskem natrpanem urniku nimamo časa za to.«
Duhovnik ni odnehal: »Če bi zbolel kdo od vaših, ali bi potem skupaj molili? Bi v tem primeru
našli čas za nekaj družinske molitve?« »Mislim,
da bi,« je odvrnil oče. »Ali bi molili skupaj, če bi
se kateri od družinski članov za dlje časa odpravil
od doma?«»Gotovo, da bi,« je zatrdil oče. Župnik
je tedaj odgovoril: »Spraševal sem zgolj zato, da
bi spoznali, da vaš problem glede molitve ni čas.
Težava je v tem, ker mislite, da vam družinska
(Božjo besedo najdete na spletni strani hozana.si, kadar molitev ni potrebna, ko vam gre vse gladko.«
Po: B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in družino
kdo ne more brati, naj poišče zamenjavo)
Bralci Božje besede ob nedeljah pri dopoldanskih mašah:
Datum
Maša Berilo
Bralec
1.
berilo
Zgonc
8.00 2. berilo Marinka
Boštjan
Zgonc
1. 5. 2022
Slavko Zalar
10.00 1.2. berilo
berilo Ksenja Zalar
Anica Škerl
8.00 1.2. berilo
berilo
Janko Logar
8. 5. 2022
Urša Knez
10.00 1.2. berilo
berilo Blaž Knez
Slavica Mlakar
8.00 1.2. berilo
berilo
Matjaž Mlakar
15. 5. 2022
1.
berilo
Kraševec
10.00 2. berilo Nadja
Primož Kraševec
Franci Nahtigal
8.00 1.2. berilo
berilo Špelca Nahtigal
22. 5. 2022
Ana Knez
10.00 1.2. berilo
berilo Kruno Križ
8.00 1. berilo Andreja Mestek
Nasta Luštrik
29. 5. 2022 11.00 2.1. berilo
berilo starši birmancev
2. berilo starši birmancev
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