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Dogodki

KRŠČANSKA IDENTITETA NOTRANJSKEGA KRISTJANA ?
Danes se moramo kristjani zopet vprašati po naši krščanski identiteti, ki nam jo zastavlja evangelij. Kakršna 
je naša osebna izkaznica kristjana? Ali se razlikuje od drugega človeka, zlasti tistega ki ne veruje? Verjetno 
ni nikogar, ki bi mu bilo čisto vseeno, kaj ljudje o njem mislijo in govorijo. Ali je enako, ko gre za to, kaj ljudje 
mislijo o meni kot kristjanu, ali še bolje, kaj jaz mislim kot kristjan, ali se trudim, da bom čim bolje uresničil 
svoje poslanstvo. Ni čudno, da je tudi Jezusa zanimalo, kaj ljudje o njem govorijo. Hotel pa je, da se vsaj 
njegovi učenci začnejo resno spraševati, kdo pravzaprav je njihov voditelj. 
Zato mu ni bilo dvolj, ko so mu apostoli navedli različne izjave o njem. Splošno, javno mnenje ki vlada med 
množicami, se navadno precej hitro spreminja. Tudi v Jezusovem primeru je bilo tako. Nekaj časa so bili 
nad njim navdušeni, ker so imeli od njega korist. Potem pa so ga začeli zapuščati, ker jim ni v vsem us-
tregel. Tak odnos do Jezusa pa seveda ni zadostoval za kakšno resno odločitev zanj. 
Na čisto osebno vprašanje, kaj apostoli pravijo o njem, je v imenu vseh odgovoril Peter. Odgovor je bil 
sicer pravilen, Jezus je res Božji Maziljenec, vendar je vprašanje, kaj so si Peter in ostali pod tem nazivom 
predstavljali. Maziljenec ali Kristus ali Mesija je isto – pomenilo pa je v tistem času predvsem osvoboditelja 
judovskega naroda. Zato je bilo potrebno, da je Jezus na koncu sam povedal, kdo v resnici je. Njegov odgo-
vor je bil daleč od javnega mnenja in tudi pričakovanja apostolov niso bila točna. Začel je namreč govoriti 
o svoji zavrženosti, o trpljenju in o smrti. Tudi vstajenje je napovedal. To je bilo njegovo poslanstvo, zato je 
prišel med ljudi. To je on, ne glede na vse, kar drugi o njem mislijo in si od njega obetajo. 
Vidimo torej, da je odkrivanje resnice o Jezusu potekalo v treh stopnjah. Najprej javno mnenje, potem 
mišljenje njegovih prijateljev in končno to, kar je Jezus sam razodel o sebi.
Vprašanje pa lahko nekoliko obrnimo: »Kaj pravijo ljudje, da smo mi, kristjani?« Tudi ti odgovori bi bili ver-
jetno zelo pestri in celo nasprotujoči. Saj nas imajo nekateri za srečneže, ki lahko verjamemo v višji smisel, 
drugi pa nas pomilujejo kot naivneže, ki si ne znamo privoščiti, kar nam življenje ponuja. Eni nas imajo za 
nazadnjake, ki bodo vsak čas izumrli, drugi spoštujejo naše nauke in načela in odkrivajo, da je v tem rešitev 
človeštva. Eni kristjane preganjajo, nekateri se nas bojijo. Eni živijo z nami v sožitju, drugi nas zgolj obzirno 
prenašajo. Eni jasno pokažejo, da smo jim napoti, mnogi se za nas ne zmenijo. Če bi šli po cesti spraševat 
ljudi, kaj mislijo o Kristusu in krščanstvu, bi dobili zelo različne odgovore in stališča. Še bolj verjetno pa 
je, da bi se ljudje večinoma izmikali jasnemu odgovoru ali pa ne bi znali kaj dosti povedati. To je torej prva 
stopnja – javno mnenje.
Druga stopnja tega vprašanja pa je, kaj mislimo mi sami o sebi. Bojim se, da bi tudi pri tem dobili 
precej površne odgovore. Upam si trditi, celo slabše od onih drugih, ki nas opazujejo. V glavnem bi se 
omejili na ponavljanje tega, kar smo si zapomnili od verouka, pa še to nas lahko neverni, ali druge sekte 
prehitijo z znanjem, ko je potrebno javno nastopiti in jasno povedati kdo sem in zakaj. Takrat zardimo, 
ali smo v zadregi, najraje pa ne bi rekli nič, ker je najlažje ne imeti mnenja, žal tudi kot kristjani. Najraje 
ostajamo kristjani ob polni mizi, ko so gostije in praznovanja, ko pravimo kako je lepa naša vera. A takšna 
vera se ustavi v našem želodcu. Tako smo sami sebi najboljši kristjani, samozadostni in tam kjer smo v 
družbi drugih kristjanov. Upravičeno si lahko postavimo ogledalo in se vprašamo, kakšni kristjani pa smo 
tam, kjer smo v manjšini in se moramo izpostaviti, z našo krščansko identiteto? Zato je odločilna tretja 
stopnja - kako si Kristus sam zamišlja kristjane. Bistveno je, da hočemo hoditi za njim. Kaj o nas pravijo 
ljudje – ni tako važno. Odločilno je, kakšne nas hoče Kristus! 
Naj bodo počitniške dni priložnost, da vstopimo v svojo notranjost in pogledamo naš odnos do Boga, 
Cerkve, župnije, tudi takrat, ko mislimo, da bi zaradi dospustov  spremenili dnevni red našega krščanskega 
življenja.                                                                                                                                                            župnik Gregor

URNIK SVETIH MAŠ
torek, petek: 18h(19h)
sreda: 7.30
nedelja: 10h

- VPIS K VEROUKU: torek, 3.9.
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AVGUST

5
PONEDELJEK

Marija Snežna

AVGUST

6
TOREK

Jezusova spremenitev 
na gori

AVGUST

7
SREDA

Kajetan, redovni 
ustanovitelj  19.00 - po namenu

AVGUST

8
ČETRTEK

Dominik, redovni 
ustanovitelj

AVGUST

9
PETEK

Terezija Benedikta 
od Križa, muč. in 

sozavetnica Evrope
AVGUST

10
SOBOTA

Lovrenc, diakon in 
mučenec

AVGUST

11
NEDELJA

19. NEDELJA 
MED LETOM

 
 10.00  - za žive in pokojne farane 
 

MOLITEV PRED NAJ-
SVETEJŠIM
Petek, pol ure pred sveto 
mašo. Takrat je tudi prilo-
žnost za sveto spoved.
ŽUPNJISKA PISARNA
Pisarna je redno odprta po 
svetih mašah.

KRŠČEVANJE 
Vpis: vsaj mesec dni pred 
krstom. S seboj prinesite 
rojstni list in družinsko 
knjižico. 
Priprava: po dogovoru

POROKE
Zaročenci naj se prijavijo vsaj 
dva mesec pred poroko. S 
seboj naj prinesejo krstni ali 
samski list ter opravljen tečaj 
priprave na zakon. V domači 
župniji, redno prisostvuje po-
roki domači župnik.

POGREBI
Uredite z mrliškim listom, 
nato prijavite pogreb v žu-
pnijski pisarni in zatem na 
pogrebnem zavodu.
Hvala, ker namesto cvetja da-
rujete za maše in cerkev!

AVGUST

12
PONEDELJEK

Ivana Šantalska, 
redovnica

AVGUST

13
TOREK

Poncijan in 
Hipolit, mučenca  19.00 + Magdalena Bauman

AVGUST

14
SREDA

Maksimiljan 
Kolbe, mučenec

AVGUST

15
ČETRTEK

MARIJINO 
VNEBOVZETJE, 

zapovedan 
praznik

 10.00 - za žive in pokojne farane

AVGUST

16
PETEK

Rok, spokornik  19.00 + Pavle Molek, obl.

AVGUST

17
SOBOTA

Evzebij, mučenec

AVGUST

18
NEDELJA

20. NEDELJA 
MED LETOM  10.00 + Marija Matičič (Na vasi 19)  
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GODOVI IN SVETE MAŠE
JULIJ

8
PONEDELJEK

Prokopij, 
mučenec

 
 

JULIJ

9
TOREK

Veronika, 
opatinja

 19.00 + starši Žigon
 

JULIJ

10
SREDA

Amalija, 
redovnica    

JULIJ

11
ČETRTEK

Benedikt, opat, 
zavetnik Evrope

JULIJ

12
PETEK

Mohor in 
Fortunat, 
mučenca

 19.00 + Jože in Rozalija Suša
        

JULIJ

13
SOBOTA

Henrik, cesar

JULIJ

14
NEDELJA

15. NEDELJA 
MED LETOM   10.00 - za žive in pokojne farane

JULIJ

15
PONEDELJEK

Bonaventura, 
cerkveni učitelj

 
 

JULIJ

16
TOREK

Karmeljska Mati 
Božja

 19.00 + iz družine Godeša
 

JULIJ

17
SREDA

Aleš, spokornik    

JULIJ

18
ČETRTEK

Elij, mučenec

JULIJ

19
PETEK

Arsenij, 
puščavnik

 19.00 + Marija in Ivan Ileršič
        

JULIJ

20
SOBOTA

Apolinarij, škof

JULIJ

21
NEDELJA

16. NEDELJA 
MED LETOM

Krištofova

  10.00 + Marko Podobnik, obl., 
             + iz družine Podobnik

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

15. NEDELJA MED LETOM (14.7.) 
MARTINA ŠVIGELJ,
ROMANA GODEŠA

16. NEDELJA MED LETOM  (21.7.)
MATEJ KRAJNC,
ZALA STRAŽIŠAR

17.  NEDELJA MED LETOM (28.7.)
SIMONA ŠTRUKELJ,
JANJA PETEH

18. NEDELJA MED LETOM (4.8.)
VESNA HRIBERNIK,
MARJETA HRIBERNIK

19. NEDELJA MED LETOM (11.8.)
BREDA HRIBERNIK,
MONIKA JAMBROŠIČ

MARIJINO VNEBOVZETJE (15.8.)
MARTINA ŠVIGELJ,
URŠKA ZALOKAR

20. NEDELJA MED LETOM (18.8.)
ZALA STRAŽIŠAR,
MATEJ KRANJEC

MISEL ZA ŽIVLJENJE
Ne vpelji nas v skušnjavo,da 
bi hiteli, ker se nam mudi,da 
bi se postavljaliz močnejšim 

avtomobilom,da bi 
prehitevali,ker nimamo 

potrpljenja,da bi izsiljevali 
prednost,ker mislimo, 

da moramobiti zmerom 
prvi,da bi sedli za volanz 

alkoholom v krvi.Oče, reši 
nas vsega hudega!

                                               Alfonso Pereir

SVETNIK MESECA
     27. julij

KLIMENT OHRIDSKI

Bil je učenec sv. Cirila in Meto-
da. Rodil se je med letoma 830 
in 840, najbrž v slovanskem 
delu grške pokrajine Makedo-
nije. V duhovnika je bil po-
svečen v Rimu, potem pa je z 
Metodom šel na Moravsko. Po 
Metodovi smrti je bil med vo-
ditelji slovanskih duhovnikov. 
Ko so bili izgnani iz Moravske, 
je skupaj z Naumom, Angelar-
jem in drugimi prišel v Bolga-
rijo, kjer ga je kralj Boris posta-
vil za učitelja. V Ohridu je s so-
delavci ustanovil šolo, iz katere 
je izšlo okoli 3500 učencev. V 
tej šoli so uporabljali glagolico; 
v severovzhodni Bolgariji pa je 
škof Konstantin leta 893 na-
mesto nje uvedel lažjo pisavo, 
ki po sv. Cirilu nosi ime ciri-
lica. Kliment je tudi plodovito 
književno deloval. Napisal je 
lepe in lahke cerkvene govore, 
pisal je življenjepise cerkvenih 
očetov in zložil več pesmi. Na 
stara leta se je umaknil v samo-
stan ob Ohridskem jezeru, kjer 
je 27. julija 916 umrl.
________________________
CERKEV ČISTIJO:
- sobota, 13.7. ob 8. uri:  
  Novo naselje;
- sobota, 20.7. ob 8. uri: 
  Dovce in Na vasi;
- sobota, 27.7. ob 8. uri: 
  Pod Srnjakom;
- sobota, 3.8. ob 8. uri: 
  Škocijanska pot;
- sobota, 10.8. ob 8. uri: 
 Gasilska in Vrtna Ulica;
- sobota, 17.8. ob 8. uri: 
 Pot na Kilovec in Pot v Dele;

JULIJ

29
PONEDELJEK

Marta, 
svetopisemska 

žena
 
 

JULIJ

30
TOREK

Peter Krizolog, 
cerkveni učitelj

JULIJ

31
SREDA

Ignacij Loyolski, 
redovni 

ustanovitelj
AVGUST

1
ČETRTEK

Alfonz M. 
Ligvorij, 

cerkveni učitelj
AVGUST

2
PETEK

Evzebij, škof  19.00 + Marija Mlinar

AVGUST

3
SOBOTA

Konrad, 
redovnik

AVGUST

4
NEDELJA

18. NEDELJA 
MED LETOM   10.00 + Marija in Ivan Ileršič

JULIJ

22
PONEDELJEK

Marija 
Magdalena, 

svetopisemska 
žena

JULIJ

23
TOREK

Brigita Švedska, 
red., sozavetnica 

Evrope

 19.00 + Jakob Žnidarič
 

JULIJ

24
SREDA

Krištof, mučenec    

JULIJ

25
ČETRTEK

Jakob Starejši, 
apostol

JULIJ

26
PETEK

Joahim in Ana, 
Marijina starša

 19.00 + Miroslav Šemrov, obl.
 

JULIJ

27
SOBOTA

Učenci svetega 
Cirila in Metoda

JULIJ

28
NEDELJA

17. NEDELJA 
MED LETOM

  
 10.00 - za žive in pokojne farane
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