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6.NED23 =ZAHARIJA 7-za župljane, Jakob,Terezija,
Franc.Jožef Javernik in Anton, KOĆNO ŽEGNANJE
10.- Karl,Marija Majer, Donat Dreo,  Franc Frančiška
Erker,st.starše, Pavel,Kristina Sagadin, Ivan Bračun,  
7. PON= REGINA                            8-po n. Brezmadežne 
8.TOR= ROJSTVO DM                    9.- po n.katehetov

Ž.-19 – - za zdravje
9.SRE=  PETER KLAVER                             8.- po namenu 
10.ČET = PULHERIJA(LEPOSLAVA)  8.- zahvala za zdravje       

11. PET= PROT IN HIJACIN  18- molimo ..za duhovniške
poklice.     Anton Javernik 

12.-SOB= IME MARIJINO     Ž=18. Anica Adelstein,
Alojzija Špur, Slavko Šticl

 13.NED24 = JANEZ ZLATOUSTI     7.- za  farane, za  mir
umrlih pred rojstvom, Franci,Tilka,str.Kramberger-Jerič
10.-Rozalija,Ivan Berdnik, Ivana Fijavž,Franc, Marija,

Franc, Pavla Mlakar, Anton obl.Katarina Hajšek                

VEROUK: 
V ČETRTEK, 10.09. OD 16. DO 19. ure:

VPIS za veroučence VSEH RAZREDOV
PO 13.IX. REDNI VEROUK

AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h 
MOLIMO  ROŽNI VENEC vaš župnik,  bom 
molil v župnišču  ti pa se mi doma v duhu pridruži! 
MOLIMO   ROŽNI VENEC! zberi svojo družino, ali pa 
moli vsaj ti sam ob 20,45. do 21.  Ob 21. bo blagoslov.… 

JEZUS»Resnično, povem vam: 
Kar koli boste 

zavezali na zemlji, 
bo zavezano v nebesih, in kar koli

boste 
razvezali na zemlji, 

bo razvezano v nebesih. 
Povem vam tudi: 

Ako se na zemlji 
dva izmed vas zedinita 

v kateri koli prošnji, 
jima bo

vse storil
moj Oče, 

ki je v
nebesih. 

Kajti, kjer
sta dva 

ali so trije 
zbrani v mojem imenu, 
tam sem jaz sredi med

njimi.«
Mt 18,15–20

USPEŠNO UČI, KDOR ZGLEDNO ŽIVI
.  Pokojni koprski škof Janez Jenko je v
svojem  nagovoru  med  birmanjem
uporabil  slikovito primero iz otroških let,
ki se mu je vtisnila v spomin. Izhajal je iz
kmečkega  okolja  na  Gorenjskem.  »Ko

sem  bil  otrok,«  je  dejal,  »smo  pri  nas
doma vsako leto imeli kokljo s piščanci.
Koklja se je s svojimi piščanci sprehajala
okoli hiše. Ko se je na nebu prikazal orel,
je  svareče  zapiskala  in  piščanci  so
prihiteli  v  zavetje  njenih  peruti.  Tako je
skrbela zanje. Danes pa se mnogi starši
ne  zmenijo,  kje  je  njihov  otrok,  ki  je
morda v nevarnosti.«
Seveda to svarjenje v družinah ne sme
postati  nekakšna  policijska  kontrola,
ampak  mora  biti  ljubezniva  odprtost  za
pogovor. Prav tega je po naših družinah
premalo.  Družine so razbite zaradi  dela
in le malo časa so vsi njeni člani skupaj.
Morda le ob večerih in ob koncu tedna,
dokler otroci ne odrastejo.

Zapoved posvečevati nedeljo
med prvimi dolžnostmi dandanes

vključuje to, da bi bili člani
družine več časa skupaj, da bi se
med seboj kaj pogovorili; pa tudi,

da bi v krščanskih družinah
navezali skupen pogovor z
Bogom, družinsko molitev.

Krivda, da je pogovora v družinah
premalo, je pri starših in pri otrocih.

Otroci, zlasti odraščajoči, mislijo, da so
starši »nemogoči tečneži«, ki ničesar ne
razumejo, starši pa si morda prevečkrat

predstavljajo, da otroci niso sposobni
zrelega pogovora. Do njih se obnašajo

vzvišeno in zahtevajo stvari, za
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katere se sami ne zmenijo. Po: S. Čuk, Misli srca

Kako radi rečemo: »Samo da bo zdravje, pa
bo vse v redu!« Res, zdravje je velik dar, ki
se  ga  skoraj  redno  zavemo  šele,  ko  ga
izgubimo sami ali kdo od domačih. Potem so
večkrat  ob  bolezni  ne  znajdemo.
Pritožujemo  se,  tarnamo  morda  drug  čez
drugega in  si  s  tem težo bolezni  v hiši  še
povečujemo.  Zakonca  sta  si  ob  poroki
obljubila, da si bosta ostala »zvesta v sreči
in nesreči, v bolezni in zdravju!« Prej ali slej
pride  ura,  ko  je  treba  to  obljubo  začeti
uresničevati.   To  pa  gotovo  ni  lahko.
Vendar,  kot  v  nesreči  spoznamo prijatelja,
tako  si  zakonca  še  posebej  v  bolezni
pokažeta, koliko se imata zares rada. 

Kristus, ki sta ga ob poroki povabila medse, bo
njun najboljši  prijatelj  in  pomočnik  v  bolezni  in
njenem prenašanju. 

Kako si ljubil prizadete in bolne!
Uči ljubiti tako tudi naju!

V najin dom si prišel
na prav poseben način.

V bolnih starših sva te prepoznala.
Sprejela te bova in ti stregla.

Ti pa nama pomagaj nositi
ta najin križ – z ljubeznijo! p. Vital Vider

DRUŽINA,KI SKUPAJMOLI
SKUPAJ TUDI OSTANE!

Ljubezen je kot kruh: mora biti svež, da je
najboljši.

Ljubezen je kot luna: če ne raste, se manjša.
Ljubezen je kot ogenj: če ne nalagaš drv, umre.
Ljubezen je kot dobro vino: se ne stara, ampak

zori.
Ljubezen je kot potapljač:
odkriva zaklade v globini.

Ljubezen je kot sonce: daje
svetlobo in toploto vsem.



Ti veš, kaj mi je v prid, ne jaz. 
Če mi hočeš poslati trpljenje in skrb, 

mi podeli milost, 
da bom vse voljno prenašal; 

varuj me nevolje in samoljubja.
(bl. John Henry Newman)



Moder si tudi takrat, 
ko ne verjameš vsake besede 

in  ne razneseš takoj, 
kar slišiš ali verjameš.

(Franc Cerar)



Če hočeš prav moliti, 
najprej okrasi svojo hišo 
s prijazno skromnostjo 
in prisrčno ponižnostjo, 

ožarja naj jo luč pravičnosti.
(sv. Janez Zlatousti)

1. september
EGIDIJ (TILEN)

Po  starih  izročili  je  bil  doma  iz  Aten.  Njegovo
življenje  je  ovito  z  legendami,  tako  da  je  težko
izluščiti zgodovinsko jedro. Bil  je bogatega rodu,
po  smrti  staršev  pa  je  svoje  veliko  premoženje
prodal, izkupiček razdelil med siromake, sam pa je
sklenil  odpluti  v  Egipt,  da  bi  se  pridružil
tamkajšnjim  puščavnikom.  Toda  veter  je  ladjo
zanesel proti  zahodu in pristala je na obali  južne
Francije. Egidij se je umaknil v samoto na levem
bregu reke Ron ter  tam molil  in  se  pokoril.  Kot
puščavnik se je hranil z zelišči in z mlekom košute,
ki  je  prihajala  k  njemu.  Njegove  zveze  z
zahodnogotskim  kraljem  Vambrom  se  opirajo
verjetno  na  legendo,  ki  pripoveduje,  da  je  kralj
nekoč na lovu naletel na košuto in ji sledil. Košuta
se je zatekla k puščavniku.  Kralj  je  ustrelil,  toda
puščica  je  zadela  puščavnika.  Ko  se  je  kralj
približal, ga je Egidij opomnil, naj živalim ne stori
nič žalega, ker mu jo pošilja Božja previdnost. Ko
je  kralj  videl,  kako  Egidij  svetniško  živi,  mu  je
sezidal  samostan,  v  katerem  je  Egidij  umrl  kot
opat.  Nad njegovim grobom je  zrasla  cerkev,  ob
njej pa mesto, ki se po njem imenuje Saint-Gilles,
južno  od  Nimesa.  Na  njegov  grob  so  romali
verniki,  ki so se svetniku priporočali  v dušnih in
telesnih potrebah. Sicer pa tudi za dobro letino in
za  srečo  pri  živini,  za  lepo  vreme,  proti  ognju,
strahu in  kugi,  nosečnice  pa  za  srečen  porod  ter
zdravje  otrok.  Je  zavetnik  pastirjev  in  beračev.
Upodabljajo pa ga s košuto  ali srno ter s puščico v
prsih.

• Si položila šoferski izpit?  Ne vem še. Izpitna 
komisija še ni prišla k zavesti.

• Kaj je navažnejše na življenski poti? Dobri čevlji!
• Kaj je to strah? Od zunaj ga nič ni od znotraj pa je

votel.
• V cerkvi se zgodi vse mogoče in nemogoče. Zakaj

še noben mašnik ni padel v kelih? Ker je kelih. 
pkelih remajhen.
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