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GOSPOD, BODI MI BLIZU!

Gospod, daj, da bo moje življenje imelo več viškov. Pogosto so 
moji dnevi tako dolgočasni, vse je tako pusto in prazno. Manj-
kajo mi svetli trenutki in ure navdušenja. Ukvarjam se z veliko 
rečmi, toda te me ne izpolnjujejo. Kopičim zaloge, a vedno zno-
va mi prihaja vprašanje: Čemu vse to?

Bojim se, da bi tisto, kar je najvažnejše, 
zgrešil. Kajti vrednost našega življenja ni 
v tem, da prejemamo in imamo, marveč 
v tem, da dajemo in ljubimo, ne v tem, 
da čakamo na veliko priložnost, marveč 
v tem, da izpolnimo tvojo voljo. Gospod, 
daj mojemu življenju vsebino in vrednost. 
Naklanjaj mi vsak čas svojo bližino, po-
tem bo imelo moje življenje dovolj viškov. 

TE ČUDNE BOŽJE STVARI
Ali ni čudno, da hočejo vsi v nebesa, nihče pa noče zares ver-

jeti, misliti, govoriti in se truditi, da bi tja tudi prišel? Ali ni ču-
dno, da je tako težko prebrati kakšno poglavje Svetega pisma, 
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z lahkoto pa preberemo desetine 
strani nič vrednega branja v časo-
pisih? Ali ni čudno, da ne moremo 
in ne moremo verjeti verskemu 
tisku, kako hitro pa verjamemo, 
kar nam trobijo plehke revije? Ali 
ni čudno, da se je tako težko nau-
čiti kakšno preprosto evangeljsko 
resnico, pa tako, preprosto razu-
meti in širiti opravljanje in obre-
kovanje? Ali ni čudno, da se ljudje borimo za prve sedeže na 
koncertih, igrah in tekmah v cerkvi pa se trudimo, da bi sedeli 
čim bolj zadaj? Ali ni čudno, da nimaš nobene težave kaj naj bi 
se pogovarjal s prijateljem, ko je treba moliti, pa ti tako težko 
pride lepa misel? Ali ni čudno, da nimaš nič proti, če se kakšno 
praznovanje podaljša, vendar pa se takoj pritožuješ, če je cer-
kvena slovesnost in pridiga malo daljša? Ali ni čudno, kako dol-
ga je ura v cerkvi in kako kratka na zabavi? Ali ni čudno, da se ti 
zdi 20 EUR ogromno, če jih daš cerkvi ali revežem, pa zelo malo, 
če greš z njimi v trgovino? Ali ni čudno, da se ena ura vleče v 
neskončnost, ko moramo moliti ali poslušati o Bogu, kot hip pa 
mine, če gledamo nogometno tekmo, ki traja 90 minut? Ali ni 
čudno, da nimaš nobene teme za pogovor v domači družini, za 
šankom pa ti navadno ne zmanjka praznih besed? Ali ni čudno, 
da tako zavzeto skrbiš za stvari, ki bodo gotovo propadle, zato 
kar bo ostalo za večno pa se tako malo zmeniš? Se smeješ? Pre-
mišljuješ? Čudno, ne? Oh, te prečudne Božje reči.

GOSPOD, POJDI Z NAMI!
Gospod, pojdi tudi z nami kot z učenci. Odpri in pokaži tudi 

nam smisel svoje poti, da bomo spoznali smisel naše poti. Osta-
ni z nami, ko se že večeri in se dan našega življenja nagiba h kon-

cu. Ostani z nami! Bodi naš gost 
in tudi gostitelj. Lomi nam kruh, 
kruh tvoje besede, kruh tvoje-
ga telesa in krvi. Daj, da te spo-
znamo pri lomljenju kruha, kajti 
naše oči so pogosto slepe. Stori, 
da bo naše srce goreče, da bomo 
drug drugemu pričevali: Gospod 
je vstal in je vedno z nami! Kaže 
nam pot življenja in nas vodi v 
prebivališče luči.

GODOVI IN SVETE MAŠE
AVGUST

3
PONEDELJEK

Lidija 19.00 Za zdravje

4
TOREK 

Janez Vianney 19.00 † Janez Kalan

5
SREDA

Marija Snežna 19.00 † stari starši, Ana in Alojz

6
ČETRTEK

Jezusova 
spremenitev na gori

19.00 Po namenu

7
PETEK

Kajetan 19.00 † starši Čebašek, Rozman, Valenčič

8
SOBOTA

Dominik 19.00 † Katarina Rozman

9
NEDELJA

19. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† starši
† Jože Knific, Mejačevi

10
PONEDELJEK

Lovrenc 19.00 † Franc Šter in starši Petač

11
TOREK 

Klara 19.00 † Rado Jovanovič, starši Perdan, 
Anton

12
SREDA

Ivana Šantalska 19.00 † Jože Knific, od sosedov



13
ČETRTEK

Janez 19.00 † Bojan Udovič, 30. dan

14
PETEK

Maksimiljan Kolbe 19.00 † Ivan Krevelj

15
SOBOTA

MARIJINO 
VNEBOVZETJE

8.00
10.00

† gospod Miloš Briški
† Marinka Perčič

16
NEDELJA

20. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† Marija Ovniček
Po namenu

17
PONEDELJEK

Evzebij 19.00 † Milan Zmrzlikar

18
TOREK 

Helena 19.00 † Rezka Sekirnik

19
SREDA

Ludvik 19.00 † Jože Knific, 30. dan, Prebačevo 

20
ČETRTEK

Bernard 19.00 † Bojan Udovič, od sosedov

21
PETEK

Pij 19.00 † sorodniki

22
SOBOTA

DEVICA MARIJA 
KRALJICA

19.00 † Franc Šter in starši Petač

23
NEDELJA

21. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† starši
† Jernej Dolinar

Prijatelj je vaše polje,  
ki ga posejete z ljubeznijo 
in požanjete s hvaležnostjo. 
(Gibran)

Kdor je pripravljen dajati, ne da bi dobil je vreden, da dobi 
četudi nima, da bi dajal. (Dolfe)


