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IZ ŠKOFOVE BESEDE SOBRATOM 
Dogajanje v zvezi z uveljavitvijo odločbe ustavnega sodišča o financiranju zasebnih 
osnovnih šol nas opozarja, naj se ne slepimo, v kakšni politični kulturi živimo. Politiki, 
ki v nasprotju z deklarirano nazorsko nevtralnostjo države strežejo krščanstvu po 
življenju, so v boj proti krščanskim civilizacijskim vrednotam in proti krščanskemu 
humanizmu že zdavnaj vključili tudi izobraževanje in celotno področje kulture. Zato 
jim je na področju izobraževanja in z njim povezanega kulturnega udejstvovanja tudi 
neznatna peščica katoliških šol odveč. 
Že pred drugo svetovno vojno, še bolj pa po njej, je prišlo do velikanske spremembe 
v mišljenju levičarjev. Poprej je veljala marksistična dogma, da je najpomembnejši 
družbeni dejavnik gospodarstvo in z njim povezano lastništvo proizvodnih sredstev 
(zemlje, tovarn, storitev). Človeka oblikuje delo, torej proizvodnja materialnega 
bogastva. Vse je odvisno od tega. Tudi to, kar misli, v kar veruje, v kar upa in kar 
pričakuje od življenja. Ideje in celotna kultura so nekakšen odsev v glavah ljudi, kako 
proizvajajo svoje materialno blagostanje ali revščino. To je bilo bistvo 
marksističnega zgodovinskega materializma. 
Po drugi svetovni vojni pa so evropski marksisti in levičarji to teorijo postavili na 
glavo. Najpomembnejše je to, kar ljudje mislijo, v kar verujejo, katere so njihove 
najvišje kulturne vrednote. Za levičarje tega kova niso bili več najzanimivejši delavci, 
ampak kulturniki. 
Na to opozarjam zato, ker tega v svoji pastoralni odgovornosti ne smemo izgubiti 
izpred oči. Tarejo nas različne tegobe. Med njimi naša naraščajoča povprečna 
starost, maloštevilnost duhovnikov pa nikakor ni na zadnjem mestu. 
Obstaja nevarnost, da se bomo hoteli umakniti na »rezervne položaje« in bomo 
postali podobni mornarjem v težavah v viharju, ki mečejo čez krov vse, kar lahko 
pogrešajo, da bi rešili najnujnejše. Sedaj se zastavlja vprašanje: Kaj je najnujnejše? 



Kaj lahko pogrešamo in česa ne? So to naši zvonovi, orgle, freske? So to naši 
kateheti, katehistinje, stalni diakoni in vsi drugi možni laiški sodelavci? So to naši 
vrtci, šole, vzgojitelji in učitelji? Bil je čas – pa ga ni več –, ko smo z navdušenjem 
odpirali nove vrtce. Res je, da je potreba po njih manjša, ker je otrok manj. Pa je tudi 
manjša naša vera v njihovo smiselnost in potrebnost? Kdaj smo blagoslovili in odprli 
zadnjega? Bila bi usodna zmota, če bi med tovorom, ki ga lahko pogrešamo, v paniki 
zavrgli tudi svoje šolstvo, od vrtcev do univerze. Če mislimo mi, da je to nepotrebna 
krama, vidimo, da naši nasprotniki ne mislijo tako. Zato našim šolam tako 
nasprotujejo. So že spet »otroci tega sveta« pametnejši od »otrok luči«? 
msgr. dr. Anton Stres, nekdanji ljubljanski nadškof 
 

BESEDA ŽIVLJENJA  ZA SEPTEMBER – PRIVLAČNOST KRŠČANSKEGA 
ŽIVLJENJA 

 

»Tolažite drug drugega in drug drugega izgrajujte (navajajte drug drugega k 
dobremu)«  (1 Tes 5,11) 
 

Apostol Pavel piše krščanski skupnosti, ki jo je ustanovil v Tesaloniki (Solunu). Ne 
more se več vrniti, saj je moral zaradi hudih težav in preganjanja od tam zbežati. 
Vendar pa v svojih pismih še naprej z ljubeznijo spremlja njihovo življenje in, še več, 
jih hvali zaradi trdnosti in vztrajnosti v veri. Postali so zgledni pričevalci. 

Pavel ve, kako ta skupnost globoko v sebi išče odgovore, pozna njena bivanjska 
vprašanja: Kaj nas čaka po smrti? Če se bo Gospod hitro vrnil, kako naj se primerno 
pripravimo na njegov končni prihod? 

Pavel ne odgovarja, katera pravila je treba spolnjevati, ampak znova izpove svojo 
vero: Jezus je iz ljubezni do vsega človeštva dal svoje življenje in je vstal od mrtvih 
ter tako vsem ljudem odprl pot v Življenje. 

Da bi se pripravili na njegovo vrnitev, Pavel svetuje, naj v vsakdanjem življenju 
živijo po evangeliju, še naprej pošteno delajo in gradijo bratsko skupnost. 

 

»Tolažite drug drugega in drug drugega izgrajujte (navajajte drug drugega k 
dobremu)«   

Pavel je to osebno izkusil: evangelij omogoča, da vzklije seme dobrote, ki ga je Bog 
položil v človeško srce. 

To je seme upanja, ki raste, ko se vsak dan osebno srečuje z Božjo ljubeznijo, in 
cveti v medsebojni ljubezni. Pomaga nam premagovati slaba semena individualizma 
in nezanimanja, ki povzročajo osamljenost in spore, in nas spodbuja, naj nosimo 
bremena drug drugega in se spodbujamo.  

Ta beseda je preprosta, vsi jo lahko razumemo in uresničujemo in lahko spremeni 
naše osebne in družbene odnose.  

Je dragocen nasvet, ki nam pomaga znova odkriti temeljno resnico o bratstvu, ki je 
temelj mnogih kultur. Načelo filozofije ubuntu iz plemena Bantu pravi takole: »Jaz 
sem to, kar sem po zaslugi tega, kar smo vsi.« 



To je bila vodilna misel političnega delovanja vélikega metodističnega voditelja 
Nelsona Mandele v Južni Afriki: »Ubuntu ne pomeni, da se ljudje ne smejo posvečati 
sebi, temveč pomeni, da si zastavljajo vprašanje: 'Ali hočeš to delati zato, da bi 
pomagal skupnosti okoli sebe, da bi se izboljšala?'«  

 

»Tolažite drug drugega in drug drugega izgrajujte (navajajte drug drugega k 
dobremu)« 

 

Kako naj živimo to besedo? 
»Tudi mi bomo skušali rasti v medsebojni ljubezni znotraj naših družin, našega 

delovnega okolja, naših skupnosti ali cerkvenih združenj, župnij itd. Ta beseda 
zahteva od nas obilo medsebojne ljubezni, to je ljubezen, ki zna preseči običajne 
meje in razne ovire, ki izhajajo iz naše prikrite sebičnosti. Dovolj je, če pomislimo na 
določene vidike krščanske ljubezni (strpnost, razumevanje, medsebojno 
sprejemanje, potrpežljivost, pripravljenost za služenje, usmiljenje do resničnih in 
domnevnih pomanjkljivosti našega bližnjega, delitev gmotnih dobrin itd.), in že 
odkrijemo mnogotere priložnosti, da bi jo živeli. 

Če bo našo skupnost prevevalo ozračje medsebojne ljubezni, je jasno, da se bo 
njena toplina nezadržno širila na vse. Tudi tisti, ki še ne poznajo krščanskega 
življenja, bodo začutili njegovo privlačnost in zlahka, skoraj ne da bi se tega zavedali, 
jih bo prevzelo do te mere, da bodo začutili, da so del iste družine.« 

 

»Tolažite drug drugega in drug drugega izgrajujte (navajajte drug drugega k 
dobremu)« 

 

V mestu Palermo (Italija) se je v tem duhu rodila skupina za zdravniško pomoč 
različnih specialističnih smeri, tudi psihološke in bolničarske, ki je na voljo ubogim v 
mestu. Tisti, ki jo vodijo, so povedali: »Smo skupina zdravnikov in zdravstvenih 
delavcev iz različnih cerkva. Evangeljske besede nas spodbujajo, da v vsakem 
človeku prepoznamo brata ali sestro, posebno v tistih, ki so zboleli, pa nimajo 
možnosti za zdravljenje. Med tistimi, ki jim nudimo pomoč, so tudi osebe s hudimi 
boleznimi ali pa gre za odvisnike od iger na srečo in interneta. Svojo poklicno 
usposobljenost nudimo na krajih, kjer delujemo, in s tem pomagamo zdravstvenim 
ambulantam, ki so že tam. Da bi novice med nami krožile in bi se obveščali o nujnih 
primerih, smo ustvarili stran za stike na whatsappu, na facebooku in mrežo 
elektronskih naslovov.  

Čeprav je naša skupina nastala pred kratkim, že deluje in skrbi predvsem za 
priseljence, posebno za gansko adventistično skupnost, ki živi v mestu. Skupina je 
številna in radostna, saj izkušamo veselje, da si pomagamo kot bratje, sinovi istega 
Očeta.«                                                                                                                  Letizia Magri 
 

PISMO OB ZAČETKU KATEHETSKEGA LETA 
 

Drage katehistinje, katehisti in kateheti, spet smo na začetku katehetskega leta in 
vsak začetek daje novo upanje, novo pričakovanje, prinaša tudi nove ideje in nove 



možnosti grajenja katehetskih odnosov, ki so med temeljnimi za življenje cerkvenih 
občestev. Verjamem, da je lahko komu kakšna težja izkušnja iz prejšnjega leta ovira, 
da bi z optimizmom stopil na pot novega katehetskega leta. A prepričan sem, da je 
tudi od lanskega leta ostalo več pozitivnega, dobrega kot slabega.  
Na misel mi prihaja ena izmed značilnosti svetosti, ki je po mnenju papeža Frančiška 
v našem času neobhodno potrebna: »Svetnik živi veselo in s smislom za humor. Ne 
da bi zgubil smisel za stvarnost, druge navdihuje s pozitivnim duhom in upanjem. 
Biti kristjan je ›veselje v Svetem Duhu‹ (Rim 14,17), kajti ljubezni nujno sledi veselje. 
Kdor ljubi, je vedno deležen združenja z ljubljenim. *…+ Zato ljubezni sledi veselje« 
(VE 122). V našem kontekstu lahko navedeno razumem takole: »Katehet živi veselo 
in s smislom za humor.« Da, ukvarjati se danes z versko vzgojo otrok in mladine je 
svetniško delo in ga morejo dobro opraviti le tisti, ki jih Bog napolnjuje z veseljem in 
imajo smisel za humor. Res je tovrstno veselje sad Svetega Duha, a sad ni le dar, 
marveč predpostavlja tudi sodelovanje, da lahko dozori. Odločite se torej, da boste 
letos stopili v katehetsko leto s kančkom veselja in smisla za humor več. 
Otroci imajo smisel za veselje in humor. Na papeževo spodbudo velja »vreči mreže« 
tudi na to stran »čolna«. Celo nekaj knjig je v zadnjih letih izšlo, ki lahko pomagajo v 
tej smeri. V eni izmed njih beremo: »Oče Filemon je spoznal, da je zelo daleč od 
popolnosti, ko je vprašal vaške mulce: ›Kaj se igrate, otroci moji?‹ ›Iščemo 
največjega lažnivca.‹ ›Ojej, v mojih mladih letih nismo poznali takšnih igric.‹ ›Zmagal 
si! Zmagal si!‹ so bili navdušeni otroci.« Prepričan sem, da je tudi katehetsko 
prizadevanje pot svetosti, zatorej ga je treba živeti veselo in s smislom za humor. 
Morda pa lahko v tem letu skupaj »napišete« še kakšno knjigo na to temo, če 
zbirate razne resnične prigode in anekdote, jih pošiljate na Slovenski katehetski 
urad (SKU), da tako med nami še povečamo smisel za humor. Prepričan sem, da 
bodo tudi otroci z veseljem sodelovali. 
V preteklem letu je potekala sinoda o mladih. Tudi v njej in končnem dokumentu 
lahko najdemo spodbude za delo, ki je pred nami. Ne gre za nič bistveno novega, 
ampak le za uvid, kaj v tem trenutku poudariti. Močno vabilo sinode je: mlade 
poslušati, podpirati, voditi in vključiti. Že otroke je treba vključiti v »sinodalnost« 
(skupna hoja), ki gradi Cerkev v vsem njenem življenju, od ravni družine in župnije 
navzgor. Kot kateheti smo poklicani, da hodimo sinodalno pot s poslušanjem, 
dialogom, pozdravljanjem, vključevanjem v skupno razsojanje in izbiranje, kar 
preoblikuje življenja vseh vpletenih. Z misijonsko zavestjo bodimo osredotočeni na 
najbolj ranljive, revne, pa tudi na tiste, ki nimajo stika z župnijskimi skupnostmi. 
Zadnje obdobje je v celotni Cerkvi, tudi pri nas, močno zaznamovano s pedofilskimi 
zločini in škandali. S tem je nastala nevarnost, da strah pogasi vsaj nekaj katehetske 
vneme in gorečnosti. Če bomo iskali živo in resnično vez s Kristusom, ki je glavni 
Katehet, in z vso ljubeznijo živeli občestvo krajevne Cerkve, bomo gotovo našli 
prave preventivne načine, da niti do sumov ne bo moglo priti. Tudi pri tem si 



pomagajmo med seboj. Odrita beseda staršem in starim staršem otrok bo lahko 
koristna. Morda pridobite kakšnega »pomočnika« pri katehezi, ki bo s svojo 
navzočnostjo lahko vsestransko pomagal. 
Sklepni dokument v duhu glavne teme sinode poleg mnogih osveženih tem in novih 
predlogov v točki 161 predlaga, da bi vsako cerkveno okolje lahko spremljalo mlade 
z vidika razločevanja. To predpostavlja možnost veselega in preprosto bratskega 
življenja, z močnim apostolskim poslanstvom in omogočanjem globoke in pristne 
duhovnosti. 
Sinoda je izpostavila še en pomemben izziv. Digitalna komunikacija je bila za 
udeležence eden izmed treh odločilnih izzivov (skupaj z migracijami in spolnimi 
zlorabami). Točki 145 in 146 zahtevata nov misijonski zagon na tem področju: otroci 
so izredno močno vključeni v digitalni svet, zato bi bilo v okviru katehetskega 
dogajanja smiselno kaj storiti za digitalno evangelizacijo tako otrok kot staršev. 
Globoko pomanjkanje etike v medijih zahteva dolgoročno strategijo »zdravljenja«, 
ki naj se začne čim prej. Vsekakor je to vabilo, da se katehetski sodelavci vključite v 
boljše razločevanje, »zakaj« in »kako« biti navzoči v digitalnih medijih. 
Vse to in še marsikaj, kar je kot izziv pred nami v tem katehetskem letu, naj ne bo 
razlog za »beg«, strah ali za »korak nazaj«, temveč spodbuda za zaupen korak 
naprej. Zaupanje iščimo v živi osebni in skupni duhovnosti, moč v obhajanju 
zakramentov, po katerih Kristus spreminja svet v »novi svet«, vztrajnost in zvestobo 
pa v medsebojni cerkvenostni povezanosti. Ne pozabite na SKU, ki vam je vedno na 
razpolago, na razna katehetska srečanja in prireditve, ki nas krepijo v skupnosti. Ne 
nazadnje nas bo v tem letu še posebej povezoval zlati jubilej katehetskega simpozija 
v februarju 2020. 
Blagoslov z veseljem in kančkom humorja naj vas spremlja vse pastoralno leto! 
msgr. dr. Marjan Turnšek,upokojeni mariborski nadškof 
 

STIČNA MLADIH pod geslom »TUKAJ SEM, ZGODI SE!« (prim Lk 1, 38).  
Vseslovensko srečanje katoliških mladih bo potekalo v soboto, 21. septembra, od 
9.30 do 17.30. 
Ustvarjalci so za udeležence pripravili tri vsebinske programe (VNEMI ME, 
OPOGUMI ME, NAUČI ME), delavnice, športni turnir, sveto mašo, zaključni koncert, 
romanje na Stično mladih ... Sveto mašo bo daroval mariborski nadškof msgr. mag. 
Alojzij Cvikl. Vstopnina na dogodek je 5 €. 
Na spletni strani www.sticna.net je dostopno gradivo za pripravo na Stično mladih. 
Lepo ste povabljeni, da v pripravi na srečanje molite molitev Stične mladih in si 
preberete papeževo poslanico. Na voljo bo tudi kateheza ter še mnogo drugih 
uporabnih stvari. 
Program 
Vabimo vas, da z mladimi pridete na Stično mladih ob 9.00, ko se začne zbiranje 



udeležencev. Tako kot lansko leto bo začetek programa na osrednjem 
prireditvenem prostoru. Mladi se nato odpravijo na tri vsebinske programe.  
Program bo podrobno opisan v knjižici ter po novem tudi v mobilni aplikaciji. 
Spovedovanje bo v cerkvi do 15.30; čas za kosilo od 11.45 do 12.15; delavnice od 
12.15  do 13.45; 14.00 priprava na mašo in sveta maša ob 14.15; 16.15 Praznovanje 
in zaključni koncert; 17.30 Zaključek srečanja in slovo udeležencev 
Kako na srečanje? 
Z avtobusom: (pripravljeno je gradivo za pripravo na avtobusu.) 
Z vlakom: Iz Ljubljane bo tudi tokrat peljal vlak v smeri proti Stični. Odhod vlaka je 
ob 7.34. Izhodna postaja je v Ivančni Gorici, od koder se pot nadaljuje peš. 
V Stično že dan prej – romanje: peš ali s kolesom. Peš bo možno romati iz dveh 
smeri: iz Litije (župnijska cerkev) ob 16.45 ter iz Trebnjega (železniška postaja) ob 
16.00. S kolesom bo odhod iz Štepanje vasi (Ljubljana) izpred župnijskega doma ob 
17.00. Za vse tri možnosti je obvezna prijava na spletni strani www.sticna.net. 
Vabljeni k obisku spletne strani Stične mladih, kjer lahko poiščete vse prijavnice ter 
informacije v povezavi s srečanjem. 
 

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE 
 

Letošnji molitveni dan za duhovne poklice za našo nadškofi jo bo v soboto, 14. 
septembra, na Brezjah pod geslom »Tvegaj življenje za Gospoda!«. 
Program srečanja: 9.00 molitev rožnega venca in molitvena ura za duhovne poklice; 
10.30 slovesna sveta maša. Med sveto mašo, ki jo bo daroval gospod nadškof, bosta 
med pripravnike za diakonsko in mašniško posvečenje sprejeta bogoslovca 2. in 5. 
letnika. Po maši bo srečanje ministrantov z gospodom nadškofom. 
Vse duhovnike tudi prosimo, da molitveni dan priporočite svojim vernikom in se ga 
skupaj z njimi udeležite. Povabite in pripeljite s seboj zlasti mlade, animatorje in 
ministrante, med katerimi Gospod gotovo kliče tudi danes. Naj začutijo našo skrb in 
molitveno podporo pri svojem odločanju za duhovni poklic. 
Jure Ferlež, Komisija za duhovne poklice 
 

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV V LJUBLJANSKI METROPOLIJI 
 

Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije - škofa Janeza Frančiška 
Gnidovca, škofa Friderika Baraga, nadškofa Antona Vovka, duhovnika Andreja 
Majcna in profesorja Antona Strleta - bomo letos obhajali v nedeljo, 15. septembra  
v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. V ospredju praznovanja bo lik 
božjega služabnika škofa Janeza Frančiška Gnidovca, katerega 80-letnico smrti 
obhajamo letos. 
Ob 16. uri bo v cerkvi molitvena ura. Sledilo bo somaševanje, ki mu bo predsedoval 
ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM. Po končani sveti maši bo v 
cerkvi še kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. 
Duhovnike prosim, da vernikom udeležbo na slovesnosti toplo priporočite. Hvala. 



za pripravljalni odbor msgr. Blaž Jezeršek 
 

VABILO NA DUHOVNE VAJE 
 

Morda bi koga zanimale duhovne vaje: Kaj je smisel mojega (našega) življenja? 
To vprašanje je lahko izhodišče za poglobitev vsakega človeka, saj gre za temeljno 
vprašanje našega bivanja. Priprava 6 nagovorov-katehez: p. Anton Nadrah. Kraj: 
Cistercijanska opatija Stična, 1295 Ivančna Gorica. Čas: od petka, 6. septembra ob 
18.00, do nedelje, 8.septembra, po kosilu. Prijava: do 3. septembra po e-pošti: 
anton.nadrah@rkc.si. Prisrčno vabljeni!    p. Anton Nadrah 
 

VABILO ZA PRVI PETEK  
 

Dragi  starši, dragi otroci - tisti najmlajši, pa tudi tisti nekoliko starejši - prisrčno 
vabljeni na septembrski prvi petek!  
Skupaj bomo prepevali, se zahvalili za počitniška doživetja ter prosili, da bi zdravi in 
v božji ljubezni še naprej delili dragocene trenutke s tistimi, ki jih imamo radi. 
Pridružite se nam ob pesmi in zgodbi iz Jezusovega življenja, ki bo skozi  doživeto 
pripovedovanje odstirala božjo misel in življenje Boga na zemlji. V kolikor bi otroci 
želeli  priti bližje oltarju in sedeti ob njem, si lahko prinesejo podlago za sedenje. 
Petek, 6. september ob 19. uri torej. Se vidimo! 
 

PRAZNOVANJE 500 LETNICE POSVETITVE CERKVE NA VOLČI bomo združili s 
»sejmom«. Slovesno mašo bo daroval škof Anton Jamnik ob 10. uri. Pred izidom je 
knjižica - zbornik Sveti Jurij odpira duri, domačini že »pečejo piškote« in se 
pripravljajo na okroglo obletnico, ki je zabeležena v spominski listini. Vabljeni! 
 

KATEHETSKA NEDELJA in začetek veroučnega leta bo 22. septembra pri maši ob 
10h. Otroci naj prinesejo s seboj šolske torbe, da jih bomo blagoslovili. Pa tudi na 
veroučna spričevala naj ne pozabijo, da jih bodo oddali po sv. maši. Na ta način je 
najmanj možnosti, da se kam »zataknejo«. 
Kaj je pravzaprav blagoslov in čemu je namenjen? Blagoslov je prošnja za Božje 
prijateljstvo in posledično varstvo. Blagoslavljati pomeni priporočati se Bogu, da 
nam ostaja naklonjen, še posebej v času preizkušenj ali nevarnosti. To ni le navada, 
ampak vera – notranje zavedanje, da ni vse odvisno samo od človeških rok, ampak 
predvsem od Božje moči. V jutranji naglici se kdaj spomnimo in pokrižajmo 
odhajajočega otroka, ter tako prosimo našega Očeta, da ga varuje pred zlom, ki se v 
šolskih klopeh lahko hitro pokaže kot nezbranost, zdolgočasenost in prepirljivost. 
Tako bo naše življenje lažje in manj stresno. Kot je zapisal Sirah: »Gospodove oči 
bedijo nad tistimi, ki ga ljubijo; on je mogočen ščit in močna opora, zavetje pred 
vročino, senca v opoldanski pripeki, varstvo pred spotikanjem in pomoč pred 
padcem.« (Sir 34, 16) 
 

MOLITEV OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA 
V Pismu Korinčanom beremo: »Nič ni tisti, ki sadi, in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki 
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daje rast, Bog« (1 Kor 3,7). Na začetku novega katehetskega leta te prosim – ne 
zaradi svojega truda, ne zaradi svojega prizadevanja, svojih želja, hrepenenj in 
veselja, ampak da boš ti vedno bolj poznan in ljubljen v našem slovenskem prostoru 
– blagoslovi, varuj in dajaj rast besedam oznanjevalcev tvojega veselega oznanila.  

KRSTI V SEPTEMBRU bodo zadnjo nedeljo (29. 9.). Priprava na krst bo v 
ponedeljek, 23. 9. ob 19,30 (po maši v veroučni učilnici). Do same priprave priglasite 
kandidate za krst v župnijski pisarni v kulturnem domu z otrokovim rojstnim listom 
in Družinsko knjižico. Ker  nedelja krstov letos sovpade s praznikom celodnevnega 
češčenja, bodo krsti možni le med sveto mašo. 
Kako pa v oktobru? Ena družina, ki je sprejela petega otroka, je že izrazila željo, da 
bi krščevali zadnjo nedeljo (27. 10.) med sveto mašo ob 10. uri. Kadar so krsti med 
mašo, ne morejo biti isti dan še po sveti maši. 

PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA bo v nedeljo, 29.9., na praznik nadangelov 
Mihaela, Gabrijela in Rafaela. Sv. maši bosta po nedeljskem urniku ob 7h in ob 10h. 
Začeli bomo v soboto (28. 9.) zvečer ob 20h (prej bo ob 18h poročna maša). 
Možnost biti z Jezusom za posameznike, družine ali skupine bo vso noč in potem 
vse do dvanajstih. Med mašo  (ob 7h in ob 10h) bomo Najsvetejše shranili v 
tabernakelj. Od jutranje maše, med mašama in vse do dvanajste ure bo tudi 
priložnost za prejem zakramenta svete spovedi. Podrobnejši program češčenja 
dopoldne bomo še izdelali na prvem srečanju članov ŽPS po 15. septembru. Veseli 
bomo predlogov, da bo češčenje cim bolj »seglo v dušo«.   
 

KAKO SV. MONIKA NAVDIHUJE SODOBNE KRŠČANSKE MAME? 
 

Monika je bila običajna žena in mama – njen zakon ni bil popoln in kljub trudu ji sina 
ni uspelo »dobro vzgojiti«. Njegove zablode, laži in nevera so jo boleli tako, kot 
bolijo vsako mamo. Tudi njeno hrepenenje, da bi se sin vrnil na pravo pot, lahko 
razume vsak starš. 
Mame razumemo bolečino ob zavesti, da odraslega otroka ne moremo več 
spreminjati in da na njegovo življenje nimamo več vpliva. Včasih gre za bolečino, ker 
se je otrok odvrnil od vere, včasih za bolečino ob pogledu na težavno zvezo ali 
zavračanje naših vrednot. 
Kot nam kaže zgled sv. Monike, kritiziranje, godrnjanje in obupovanje niso prava 
pot. Prava pot je molitev, dobronamerna spodbuda in spremljanje otroka, ne glede 
na njegova dejanja. Monika je za sinovo spreobrnjenje vztrajno molila petnajst let. 
Petnajst let! Bog včasih res preizkuša našo potrpežljivost, nam, ki si želimo biti 
uslišani takoj. A zaupna molitev in prošnje delajo čudeže, kar vprašajte sv. Moniko! 
Sv. Monika nas lahko navdihuje še nekje. Ob njeni zgodbi se zavemo, da ima Bog 
čudovit načrt tudi s »težavnimi otroki«, torej tistimi, ki nam najbolj pijejo kri. Morda 
še večjega od »običajnih in pridnih« otrok. Bog vidi daleč čez njihovo trmo in 
uporništvo. Bogu hvala zanje! (Povzeto po Iskreni.net) 
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