
 

 

LETNIK XXX, št. 10 

MALI in VELIKI SRPAN  13. julij – 23. avgust 2020 

LEPI DNEVI 

Za mnoge so počitniški dnevi prav tako obremenjujoči kot živčni vsakdan,  

kateremu bi radi pobegnili.  

Če greš na dopust, izklopi svoj vsakdanji ritem.  

Poišči si raj za počitek, pa ne predaleč od doma.  

Nikjer ne boš našel takšnega raja, če ga že ne nosiš v svojem srcu.  

Ves balast odvrzi od sebe: skrbi, zaskrbljenost, jezo, vse prepire in tarnanje.  

Naredi si lepe dneve! Naj te porjavi sonce, če se v porjaveli koži bolje počutiš.  

Samo ne opeči se!  Predvsem pa se veseli, kot otrok se čudi svetlobi in soncu, ljubezni in življenju.   

Dopust ti naj prinese lepe dni, ki ustrezajo tvojim željam, lepe dni zate in za tvoje bližnje.  

                                                                                             
P. Bosmans, Živi vsak dan 

 

 

 



 

Letos bomo spoznali svetopisemsko ženo, Estero, preprosto 

izraelsko dekle, ki postane žena perzijskega kralja, kar se kasneje 

izkaže kot dejanje Božje previdnosti. Zaupala je v Božjo moč in 

varstvo ter Bog jo je uporabil za rešitev izraelskega ljudstva. 

 

Letos bo oratorij potekal samo en dan in sicer v soboto, 29. avgusta.  

Žal razmere zaradi korona virusa niso omogočile dobre priprave, hkrati pa so tudi 

preventivni ukrepi tako zahtevni, da bi tedenski oratorij terjal silna prilagajanja. Pod črto: Za 

poenostavljeno obliko druženja in programa bi morali vložiti veliko več napora, kot sicer, hkrati pa je na 

koncu celo vprašljiva izvedba. Je pa v vodstvu in animatorjih pripravljenost, del oratorija izvesti tudi med 

letom (ali v adventu, ali zimskih počitnicah…), ko bodo razmere, upamo, bolj stabilne.  

 

SKRB ZA TELO 

Si že kdaj razmišljal, da je poletje čas, ko se najbolj posvečamo svojemu telesu? Že v pripravah na poletne 

mesece mnogi začnejo s pospešeno telovadbo, s posebnimi dietami in še s čim, zgolj zato, da bo njihovo 

telo v kopalkah primerno in lepo. Pa tudi poletni modni trendi, ki zaradi vročine napovedujejo bolj 

razkrivanje kot pokrivanje, nas tako, hočeš–nočeš, prisilijo v intenzivnejše ukvarjanje s telesom, vse od že 

omenjene telovadbe pa do solarijev in raznoraznih krem in kremic za lepšo polt. 

Pa da ne bom ostal le pri modi in lepoti, že samo zdravje ali zgolj uživanje v športu ljudi ‘sili’ v plezanje, 

na treking, na kolo, na rolerje, v bazene, v čolne, v morske globine in zemljepisne širine in daljine … 

Skratka: Vse za telo! Seveda je v ozadju vsega tega (ali pa morda celo v ospredju) skrb za duha. 

Pa nikar ne misli, da zgolj bentim in obiram kislo grozdje. Če si me že kdaj videl, si lahko zapazil mojo 

‘zemljepisno širino’ in tako veš, da nisem kakšen strasten pristaš aktivnega športa. Zapažam le, da 

pretirano ukvarjanje zgolj s telesom kaj hitro pripelje do telesnosti, celo do mesenosti. Naše telo pa je 

vendarle, kot je zapisal sveti Pavel, tempelj Božjega Duha! (1 Kor 3,16). In tako se, malo za šalo, lahko 

pohvalim, da s svojo ‘kilažo’ Svetemu Duhu zidam kar lepo katedralo! Tako nam Cerkev v svoji nezmotljivi 

modrosti, sredi vročih poletnih dni ponuja velik svetek: Veliki šmaren! Marijino vnebovzetje! Svetek, ki 

ima svoje korenine menda že v petem stoletju, kot versko resnico pa ga je razglasil Pij XII leta 1950! 

Svetek, ki nam prav tako spregovori o telesu. O telesu, ki je nosilo Božjega Sina! O telesu, ki ni doživelo 

trohnenja! O telesu, ki je bilo vzeto v nebo! Kar mi govori in me nagovarja, da je tudi moje telo sveto in 

ustvarjeno za nebesa!  

Preljuba sestra, dragi brat v Kristusu! Bog se ne meni ne za meje telesa ne za meje razuma, a daleč od 

tega, da bi bil zato breztelesen ali brezumen. Zdravo telo še ni pogoj za zdravega duha. Zdrav duh, ali če 

hočeš: Sveti Duh, pa je pogoj za zdravo življenje, pa če mu v domovanje ponujaš malo razrušeno kapelico 

ali pa veliko baziliko! 

Obilico Marijine ponižnosti in objem Svetega Duha  v teh vročih dneh!           Po. G. Čušin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAŠNI NAMENI OD 14. 7. DO 23. 8. 

PO 13.7. Henrik /  

TO 14.7. Kamil 19.00 Katarina Ilar 

SR 15.7. Bonavetura 19.00 Matija Hrvat 

ČE 16.7. Karmen 19.00 Jože Struna 

PE 17.7. Aleš 19.00 Ciril Maver 

SO 18.7. Rlij 19.00 Polde Bregar 

NE 19.7. 16, nedelja 

med letom 

8.00 

10.00 

žpk 

Alojz Brčan 

Marija in Alojz Nadrah 

živi in pokojni farani 

PO 20.7.  /  

TO 21.7. Daniel 19.00 Franc Kuhelj 

SR 22.7. Marija Magd. 19.00 Ludvik Podržaj 

ČE 23.7. Brigita 19.00 Rudi Požek 

PE 24.7. Krištof 19.00 starši Palčar in brata 

SO 25.7. Jakob 19.00 Tončka Ilar 

NE 

 

26.7. 17. n.m.l. 

Krištofova 

8.00 

10.00 

 Rudolf in Daniela Kastelic 

v zahvalo za  

novo življenje 

PO 27.7. Gorazd /  

TO 28.7. Viktor 19.00 Marija Kastelic 

SR 29.7. Marta 19.00 Janez Boljka in starši 

ČE 30.7. Peter Krizol. 19.00 Albina Drganc 

PE 31.7. Ignacij Loj. 19.00 Andrej Kokalj 

SO 1.8. Alfonz Log. 19.00 Tončka Ilar 

NE 

 

2.8. 18. nedelja 

med letom 

8.00 

10.00 

živi in pokojni farani 

Marija Ozimek 

PO 3.8. Konrad /  

TO 4.8. J. Vianney /  

SR 5.8. Marija Snež. 19.00 Ciril Maver 

ČE 6.8. Jezusova 

spremenitev 

19.00 Aleš Vidic 

PE 7.8. Sikst, prvi pet. 19.00 Jože in Terezija Blatnik 

SO 8.8. Dominik 19.00 Zvone in Leona Hribar 

in Marija Kastelic 

NE 9.8. 19. nedelja 

med letom 

8.00 

10.00 

Janez Vozel 

živi in pokojni farani 

PO 10.8. Lovrenc /  

TO 11.8. Klara 19.00 Edvard Pevec 

SR 12.8. Ivana Šant. 19.00 France Dimic 

ČE 13.8. Poncijan 19.00 Lojze Lesjak 

PE 14.8. Maks. Kolbe 19.00 Nika Omahen Makić 

SO 15.8. MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

10.00 

skp 

Ciril Maver 

živi in pokojni frani 

NE 

 

16.8. 20. nedelja 

med letom 

8.00 

10.00 

živi in pokojni farani 

Nika Omahen Makić 

PO 17.8. Evzebij /  

TO 18.8. Helena 19.00 za zdravje 

SR 19.8. Janez Eudes 19.00 za žrtve in svojce covid 19 

ČE 20.8. Bernard 19.00 Tone in Malka Mehle 

PE 21.8. Pij X. 19.00 Janez Omejec 

SO 22.8. D. M. Kraljica 19.00 Jože Struna 

NE 

 

23.8. 21. nedelja 

med letom 

8.00 

10.00 

živi in pokojni farani 

Terezija Markovič 



 

Čiščenje in krašenje cerkve:  

11. in 18. julij: Livarska ulica, Ulica Viktorja Koleša,  in Trubarjeva ulica 

25. julij in 1. avgust: Jurčičeva ulica 

8. in 14. (petek) avgust: Pot v Boršt 

22. in 29. avgust: Na Klancu 

 

V teh dneh smo v cerkvi zaključili z deli, katerih sadovi nas bodo na bolj ali manj opazen način, vsekakor 

pa na pomemben način spremljali pri naših bogoslužjih. 

To je nova razsvetljava cerkve, ki je odslej energetsko mnogo bolj prijazna, kar se svetlosti tiče, pa 

mnogo učinkovitejša. Sedaj lahko osvetlimo tudi eno največjih znamenitosti naše cerkve, to je naš križev 

pot. Izvajalec del: Lojze Miklavčič. 

Nameščen je tudi sistem za prenos bogoslužij iz naše cerkve (kamera, računalnik in povezave). Od slej 

lahko na kvaliteten način prenašamo sv. maše in druga dogajanja v cerkvi. 

V teh dneh pa se končuje tudi inštalacija novega igralnika in vse računalniške podpore, da bodo naše 

orgle še bolj v pomoč lepemu in živemu bogoslužju 

 

ČRNELSKO ŽEGNANJE 

Ko so po letu 1813 iz naših krajev odšli Napoleonovi vojaki, so pustili za sabo obubožano deželo. Ljudje 

po dolenjskih vaseh so umirali od lakote, izčrpanosti in  oslabelosti. Toda počasi so si opomogli. Ko niso 

bili več lačni, so postali objestni. Predvsem ob žegnanjih so si včasih pri-voščili zabavo, ki duhovnikom ni 

bila po volji. Posebno grdo so se obnašali 20. julija 1834 ob godu sv. Marjete v Malem Črnelu. Toda 

nereda so bili verjetno krivi prišleki, ne domačini. Med mašo so vdrli v cerkev in oponašali verske obrede, 

do-mači pa so se pregrešili s plesom. Zato so Črnelcem prepovedali maše in slovesnosti za  dolgo vrsto 

let. Ko so se spokorili in obljubili, da se bodo poboljšali, so jim verske obrede spet dovolili.  Valči 

 

 
 

Podreti je treba  

zidove ravnodušnosti, ki zapirajo  

ljudi drugega pred drugim.  

Prav brezbrižnost je največja ovira  

za pravičnost in mir. 

(papež Frančišek) 



 

 


