
v soseskah  
Sv. Križa in  
Sv. Mateja

Prebačevo – Hrastje 1.9.2013

22. NEDELJA MED LETOM: ANGELSKA NEDELJA

TUDI STARŠE SKRBI!
Svojo hčerko in svojega sina so vzgajali po najboljši vesti 

in v krščanski veri. Po nekaj letih pride poročni dan in dra-
ga hčerka gre svoja lastna pota. Z izbrancem svojega srca si 
ustanovi družino. Seveda je to vse lepo in normalno. Starši re-
sno sklenejo, da se ne bodo vmešavali v mlado srečo, četudi 
materi to ni lahko. Oni pač marsikaj 
naredijo drugače. Starši molčijo. V 
letih odraščajo otrok otroci. Mol-
čanje postaja breme. Starši opažajo 
očitke napake vzgoje vnukov. Smejo 
še molčati? Njihova nemoč se spre-
minja v same skrbi. Neznosno pa 
postaja, ko izmučeni starši opazijo, 
da se z vnuki ne moli. Zato pač ni 
časa in mlada mami nekoč pove, da 
to ni moderno. Ti in oni sosedje tega ne delajo… Tudi kakšna 
»zgodba za lahko noč« (za otroke in za starše) je važnejša kot 
zgolj priučena molitev, ki prinaša otrokom blagoslov in var-
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stvo, zaupanje in zavarovanost. Starši so prenesli udarce ži-
vljenja v veri in molitvi. Kje bodo našli nekoč mladi starši moč, 
ko bodo težke preizkušnje življenja, kakor sta bolezen in smrt, 
potrkale na njihova vrata? Kje bodo nekega dne našli otroci 
oporo, ko se bodo začele majati tla pod nogami? Kdo bo rešil 
starše vseh skrbi? Povsem nihče. Jasno je, da jim ni vseeno, ka-
kšni so njihovi otroci in vnuki, kako jim gre v življenju, kakšno 
prihodnost si pripravljajo. Nekaj pa je gotovo: Če bodo našli 
v življenju neko trdnost, gotovost, ki jo prinaša močna vera v 
dobrega Boga, se bodo te skrbi bistveno zmanjšale. 

Začeli smo novo šolsko leto z njim 
pa tudi veroučna srečanja. Staši, bo-
dite otrokom močna opora, katehet 
je samo vaš pomočnik. Prvi in najva-
žnejši, predvsem pa nenadomestlji-
vi vzgojitelji otrok ste starši. Vloge 
očeta in matere ne more nihče na-
domestiti, ne vzgojiteljica v vrtcu, ne 
delavci v prevzgojnih domovih. Če 
vam je Bog zaupal otroke, bo od vas 

zahteval resno voljo, trud in napor za njihovo vzgojo in srečo v 
življenju. 

SObOTA, 9. SEpTEMbEr 2013: 
SVETI MATEJ, APOSTOL IN EVANGELIST
Ta dan bomo imeli celodnevno češčenje svetega Re-

šnjega Telesa. Ob 8h bo sveta maša, nato češčenje. Ob 
17h bomo imeli pete litanije Srca Jezusovega in slovesno 
sklepno sveto mašo. Somaševanje bo vodil g. mag. Janez 
Ferkolj, župnik z Bleda.

Na praznik celodnevnega češčenja se veselimo, da smemo biti 
z Jezusom, da nas vedno sprejema, da se nas nikoli ne naveliča. 
Globoko zajemimo iz tega vodnjaka, da ne bomo žejni…

GODOVI IN SVETE MAŠE
SEPTEMBER

2
PONEDELJEK

Marjeta 19.00 † starši in brat Kožuh

3
TOREK 

Gregor Veliki 19.00 Za duhovnike, redovnike in 
duhovne poklice

4
SREDA

Rozalija 19.00 V zahvalo in za zdravje

5
ČETRTEK

Mati Terezija 19.00 † Slavka Grašič, obl.

6
PETEK

Zaharija 19.00 † Helena Eržen, 30. dan

7
SOBOTA

Regina 8.00 † Marjan Novak, 30. dan

8
NEDELJA

MARIJINO ROJSTVO, 
MALI ŠMAREN

8.00

10.00 

Za soseko 

† starši Balantič in  
Jernej Dolinar

Žegnanje V Hrastju

9
PONEDELJEK

Friderik 19.00 † Vinko Vilfan

10
TOREK 

Nikolaj spokornik 19.00 Po namenu

11
SREDA

Bernard 19.00 † Jože Vehovec in Daša Primc

12
ČETRTEK

Marijino ime 19.00 † Jože Zaplotnik in  
starši Šimnovec

13
PETEK

Janez Zlatousti 19.00  V priprošnjo Mariji za zdravje

14
SOBOTA

Povišanje svetega 
Križa

19.00 Za zdravje, Prebačevo



15
NEDELJA

24. NEDELJA MED 
LETOM, 
ŽALOSTNA MATI 
BOŽJA

8.00

10.00

Za soseko, Prebačevo

† starši Novak, dva brata  
in sestra, PrebačevoŽegnanje na Prebačevem

16
PONEDELJEK

Ljudmila 19.00 Za zdravo pamet

17
TOREK 

Robert 19.00 † sorodniki

18
SREDA

Jožef 19.00 † Bernarda Čebašek, obl.,  
Stane Čebašek

19
ČETRTEK

Januarij 19.00 † krušni starši

20
PETEK

Korejski mučenci 19.00 † Tilka Kuralt

21
SOBOTA

Matej, apostol in 
evangelist

8.00
17.00

† g. Miloš Briški, Marija Hribar
† Anton Kostanjevec,  
† Rozmanovi in duše v vicah,  
† Zmrzlikar, Perčič

22
NEDELJA

25. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† Jernej Dolinar, 30. dan
† Vida Kadivec

O, da bi mogel iz svojega življenja 
narediti nekaj preprostega  

in ravnega,  
kot piščalko iz trsa,  

ki jo Gospod napolni z glasbo. 
Tagore


