TABOR
župnija Cerknica
september 2020

LJUBEZEN

Če vidno služi za posredovanje nevidnega, to tudi pomeni, da tisto, kar je vidno, ni
vse, temveč le nakazuje tisto, kar je nevidno, se pravi, kar je Božje. Tak način razumevanja
zakramenta zakona je v tolažbo zakoncema, ki pogosto zaradi svojih idealnih predstav
zahtevata od sebe preveč.
Mnogi zakoni se dejansko slabo končajo, ker se od sozakonca pričakuje nekaj popolnega in božanskega: popolna ljubezen, popolno razumevanje, popolna zvestoba. Gre
za pretirane zahteve v odnosu do sozakonca, saj samo Bog
lahko da kaj popolnega. Če pričakujem kaj popolnega od
človeka, stalno doživljam razočaranja, ker opažam, da je ljubezen sozakonca vedno omejena (ker jo omejujejo njegova
nerazpoloženost, njegove projekcije in rane njegove osebne
življenjske zgodbe). Tisto, kar mi daje sozakonec, zato nikoli ne zadošča.
Če pa jemljem ljubezen sozakonca kot odsev Božje ljubezni, potem lahko v njej uživam in se je veselim. Zavedam se dejstva, da je ta ljubezen tudi krhka, da bo moj sozakonec morda sprva bolj odvisen od svojih ran kakor od ljubezni do mene; vem, da ne morem zadržati te ljubezni in da je ne morem zahtevati vedno več; toda lahko jo uživam. V
njej spoznavam nekaj o popolni Božji ljubezni, ljubezni, ki nikoli ne mine in je neizčrpna.
Če je zakonska ljubezen odprta za Božjo ljubezen, je nikoli ne bodo ogrožali medsebojni
očitki zakoncev, da ga drugi premalo ljubi. Zakonca se lahko veselita ljubezni sozakonca,
vendar se ne oklepata te ljubezni, ker dobro vesta, da ju ljubezen, ki jo čutita drug do
drugega, povezuje z Bogom. Kajti Bog in ne občutje njune ljubezni je pravi temelj, na
katerem lahko gradita.

Če ljubezen zakoncev izhaja iz Boga, ta ljubezen nikoli ni dolgočasna. Mnogi zakonci
trpijo, ker je ljubezen postala nekaj tako vsakdanjega, da močno čustvo vse bolj ugaša.
Ko enkrat spoznata drug drugega, ljubezen ni več nekaj vznemirljivega in ju nič več ne
očara. Če pa človeška ljubezen nenehno odseva skrivnost Božje ljubezni, potem ne pozna
konca. Lahko da bom v nekem trenutku sicer poznal telo sozakonca, toda če me to veže
na skrivnost Božje ljubezni in če v pogledu sozakonca uspem spoznati ljubeči Božji pogled, potem ljubezen ostaja živa, ker je deležna neskončnosti in večnosti Boga.
Anzelm Grün, Zakon – Blagoslov za skupno življenje

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA SEPTEMBER 2020
DAN PRAZNIKI, DOGODKI
kronanja 7.00 in 19.00
TO Obletnica
Marije
Pomagaj
na
1. 9.
Brezjah
SR
2. 9.
ČE
3. 9.
PE
4. 9.

sv. Marjeta

7.00 in 19.00

sv. Gregor Veliki
7.00 in 19.00
četrtek pred prvim
petkom
7.00 in 19.00
sv. Rozalija
prvi petek

7.00 in 19.00
sv. Mati Terezija
sobota po prvem petku
SO GENERALNO ČIŠČENJE:
5. 9. cerkve in okolice urejajo
vse skupine – ob osmih
MED 8.00
NE 23. NEDELJA
10.00
LETOM
6. 9.
10.00 – Zelše
19.00
sv.
Regina
PO srečanje birmancev s 7.00 in 19.00
7. 9.
škofom
TO
8. 9.

ROJSTVO DEVICE
MARIJE

SR
9. 9.

sv. Peter Klaver

ČE
10. 9.

sv. Nikolaj Toletinski
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8.00, 10.00 in
19. 00

7.00 in 19.00
7.00 in 19.00

MAŠNI NAMENI
za Tilko Petrovčič
za Marijo Braniselj
za Slavko Cimermančič
za Jožeta Šuster, obl.
za pok. iz družine Debevec
za župnika Jožeta Vidica
za Antonijo Turk
za duhovnika
za Toneta Urbasa
za Romano Koren, obl.
v zahvalo Mariji Pomočnici
za medsebojno spoštovanje, mir v družini in za zdravje
za Ivana Kovšca, obl.
za pomoč pri opravljanju izpitov
za župnika Jožeta Vidica

za Franceta Branislja
za Marijo Braniselj
za Stanislavo Opeka
za slovenske duhovnike in misjonarje
za Ivanko Turšič
za Antona Bartola st. , obl.
za Melito Doles Obreza, obl.
za Marinko Zupan
v čast Mariji Pomočnici po namenu
za družino Pavlič
za Franca Medena
za Marijo Braniselj
za Konrada Kneza, obl.
za Margareto Lovko, obl.
za Janeza Brenceta, obl.
za žive in rajne farane

PE
11. 9.

sv. Prot in Hijacint

7.00 in 19.00

8.00
SO
Marijino ime
12. 9. cerkev ureja 6. skupina 10.00
19.00
24. NEDELJA MED 8.00
LETOM
10.30
NE
ŽEGNANJE
11.00 – Martinjak
13. 9.
V CERKNICI
19.00
BIRMA
PO
POVIŠANJE SV. 7.00 in 19.00
14. 9.
KRIŽA
TO Žalostna Mati Božja 7.00 in 19.00
15. 9.
SR sv. Kornelij in Ciprijan 7.00 in 19.00
16. 9.
ČE
17. 9.

sv. Robert Bellarmin

PE
18. 9.

sv. Jožef Kupertinski

7.00 in 19.00
7.00 in 19.00

7.00 in 19.00
SO
sv. Januarij
19. 9. cerkev ureja 7. skupina
NE
20. 9.

25. NEDELJA MED
LETOM
PRVO OBHAJILO

PO
21. 9.

SV. MATEJ

TO
22. 9.

bl. Jožef in drugi
španski mučenci

SR
23. 9.

sv. Pij iz Pietralcine

ČE
24. 9.

bl. Anton Martin
Slomšek

PE
25. 9.

sv. Sergij

8.00
10.00
19.00
7.00 in 19.00
7.00 in 19.00
7.00 in 19.00
7.00 in 19.00
7.00 in 19.00

za Marijo Obreza
za srečo, prijateljstvo in ljubezen mladega para
za starše Kavčnik
za Franceta Petrovčič, obl.
za pok. iz družine Lovko
za Marijo Obreza
v zahvalo
za žive in rajne farane
za Anico Premrov, 30.d.p.p.
za Amalijo in Ignaca Mekinda, obl.
za Karla Škoberneta in Janeza Šparembleka
za zdravo pamet in za zdravje
za
za Antona Štembergerja
za vse dobro v družini
za starše Mahne Angelo in Janeza
za Marijo Semič
za zdravje in srečo v zakonu
za družino Rožanc (Brezje 10)
za Jožico, obl. in Alojza Hitija
po namenu
za družino Zakrajšek in Zgonc
za Dragota Jakopina
po namenu
za vse pok. Sorodnike, prijatelje in znance
za Marjanco Majerle
za Franca Kovšca
za rojstni dan
za Slavka Bajca
za žive in rajne farane
za uspešno šolsko leto
za Antona in Frančiško Braniselj (Dol. J. 5)
za Ivano in Janeza Ileršiča, obl.
za Jožeta Grudna
za Marijo in Franca Korošca
za družino Žurga
po namenu
za Ivana Žnidaršiča
za Antona Sveta, obl. in Stražišarjeve (Zelše)
po namenu
za Jožico Marinček, obl.
po namenu
za Ivano in Janeza Ileršiča
za Mojco Brence
za Štefana Slokarja
za domovino
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SO sv. Kozma in Damijan 7.00 in 19.00
26. 9. cerkev ureja 8. skupina
NE
27. 9.

26. NEDELJA MED
LETOM
SREČANJE
JUBILANTOV

PO
28. 9.

sv. Venčeslav
začetek verouka

8.00
10.00
11.00 – Martinjak
19.00
7.00 in 19.00

SV. MIHAEL,
7.00 in 19.00
TO GABRIJEL
IN
RAFAEL
29. 9.
nadangeli
7.00 in 19.00
SR
sv.
Hieronim
30. 9.
20.00 - Zelše

za Jožeta in Danico Skuk in Primoža Krivica
za Franca Cimermančiča
za Janeza Sveta
za Kristino Urbas, obl.
za žive in rajne farane
za Frančiško in Jožeta Urbasa
za Staneta in Ano Modic
za Antuna Zlatka Jambrošič
za starše in Ani Dovjak
za zdravje
za Primoža in Ano Debevec
za Rezko in Franca Kranjca
za
za
za
za Tanjo Koren, 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.

DOGODKI V SEPTEMBRU

¾¾ 8. september – Marijino rojstvo – celodnevno češčenje. Svete maše bodo zjutraj ob
osmih, ob desetih in zvečer ob sedmih. Celodnevno češčenje bo po tem razporedu:
¾¾ od 9. do 10. ure – Podslivnica, Martinjak in Zelše, molitvene skupine;
¾¾ od 11. do 12. ure – Cerknica in Kamna gorica;
¾¾ od 15. do 16. ure – Dolenja vas in Dolenje jezero;
¾¾ od 16. do 17. ure – Loško, Peščenk in Sinja gorica;
¾¾ od 17. do 18. ure – zakonske skupine in skupine za samopomoč;
¾¾ od 18. do 19. ure – mladina in vse skupine delujoče v SMC.
¾¾ 13. september – župnijsko žegnanje in praznik podelitve zakramenta sv. birme ob 10.30;
¾¾ 20. september – praznik prvega svetega obhajila ob 10.00;
¾¾ 27. september – srečanje zakonskih jubilantov;
¾¾ 28. september – začetek veroučnega leta
Nič ni »nemogoče«,
če nas vodi in varuje Marija:
ona je bila prva, ki je verovala v tisto,
kar je bilo »nemogoče«.
(Štefan Wyszynski)
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