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24. NEDELJA MED LETOM

VSAKEMU KRIŽ PO BOŽJI MERI
Papež Janez Dobri je na nekem srečanju z verniki dejal :“Člo-

veško življenje je posejano s križi 
in žrtvami.“ Toda naše življenje 
postane lepo in blagoslovljeno, če 
nam križ osvetljuje Sveta Trojica. 
Vsakemu dopušča Bog svoj križ 
in vsak križ ima posebno obliko. 
Moj je čisto v slogu 20. stoletja. 
Tako govori papež. Sodobni člo-
vek o križu, odpovedi in žrtvi še 
govoriti noče, kaj šele vse to spre-
jemati. V Jezusovem oznanilu, ki 
velja tudi za naš čas, pa se zahteva 
po odpovedi nenehno ponavlja. 
Jezus stopa pred nas s težko zah-
tevo: „Če kdo pride k meni in daje 
prednost svojemu očetu in materi, pa ženi in otrokom, bratom 
in sestram in celo svojemu življenju, ne more biti moj učenec.“ 

Bogoslužje



Mar moramo res zapostavljati tiste, ki so nam po krvnih vezeh 
in po srcu najbližji, da bomo boljši kristjani? Saj je ob neki dru-
gi priliki Jezus dejal, da je razpoznavni znak njegovih učencev 
ljubezen. Ne dajati prednosti svojim najdražjim in celo svoje-
mu življenju, to pomen biti svoboden za Boga. Po njem se vezi 
človeške ljubezni utrdijo, ker njihovo zemeljsko krhkost prečisti 
in prekali ogenj Božje ljubezni. Neka druga svetopisemska mo-
drost pravi, da Bog svoje otroke, ki jih resnično ljubi, vzgaja s 
trpljenjem. Brez dvoma ima odpoved veliko vzgojno vrednost. 
Vzemite razmere v družini: Če je otrokom vse dovoljeno in jim 
je izpolnjena sleherna želja, tudi muhasta, bodo postali prezah-
tevni, objestni in nemogoči kot življenjski sopotniki. Nikakor ni 
ideal živeti v bedi. Ideal je živeti v razmerah dostojnih ljudi, a 
pri tem ostati skromen v zavesti, da vse sprejemamo iz dobrote 
Gospodovih rok.

SVETI MATEJ, ZAVETNIK CERKVE V HRASTJU
Jezus ga je poklical v svojo službo, čeprav so ga mnogi imeli 

za nevrednega. Celo zgražali in pritoževali so se nad Jezusovo 
odločitvijo. Jezus je gledal na srce. V Meteju je videl toliko do-
bre volje in pripravljenosti za vse dobro, ki ga uči Jezus. Zato je 
brez oklevanja odšel za njim in doživel srečo apostolske službe. 
Na god svetega Mateja bomo imeli celodnevno čaščenje Jezusa 
v svetem Rešnjem Telesu. 
Pokažimo mu svojo lju-
bezen in hvaležnost, da 
je med nami. Slovesnost 
za celodnevno češčenje 
naj bi potekala po nasle-
dnjem razporedu: ob 8h 
sveta maša, od 9h do 10h 
možje in fantje iz Hrastja 

in Prebačevega, od 10h do 11h žene in dekleta iz Hrastja in Pre-
bačevega, od 11h do 12h: tiho češčenje. Od 12h do 13h vsi, ki 
molite za duhovne poklice. Od 13h do 14h vsi, ki radi molite za 
družine. Od 15h do 16h vsi veroučenci. Od 16h do 17h žene in 
dekleta iz Prebačebvega. Od 17h do 18h tiha molitev. Ob 18h bo 
slovesna sveta maša z govorom in zahvalna pesem. Sveto mašo 
ob 8h bo daroval gospod Matej Nastran, župnik iz Škofje Loke, 
ki ta dan goduje, sklepno slovesnost bo vodil gospod Branko 
Setnikar, kaplan v Šentvidu pri Stični.

GODOVI IN SVETE MAŠE
SEPTEMBER

14
PONEDELJEK

Povišanje svetega Križa 19.00 † Terezija, Janez, Marija 
Pintar, Prebačevo 

 15
TOREK 

Žalostna Mati Božja 19.00 † Jože Zaplotnik in starši 
Šimnovec 

16
SREDA

Kornelij in Ciprijan mučenca 19.00 † Jernej Nagode, 7. dan

17
ČETRTEK

Robert 19.00 † Anton Kos

18
PETEK

Jožef, redovnik 19.00 † Stane in Bernarda 
Čebašek

19
SOBOTA

Januarij, mučenec 19.00 † Jože Erzar

20
NEDELJA

25. NEDELJA MED LETOM 8.00
10.00

† Ana in Jože Arhar
†Vida Kadivec

21
PONEDELJEK

SVETI MATEJ, APOSTOL IN 
EVANGELIST  
CELODNEVNO ČAŠČENJE

8.00
18.00

† Milan Zmrzlikar
† Jože Knific, Slavčevi iz 
Vogel

22
TOREK 

Mavricij, mučenec 19.00 † starši Kristanc

23
SREDA

Pater Pij 19.00 † Milan Rozman in 
Pavletovi 



24
ČETRTEK

ANTO MARTIN SLOMŠEK, ŠKOF 19.00 † Janez Jerman

25
PETEK

Sergij, menih 19.00 † Janez Jerman

26
SOBOTA

Damijan 19.00 † Franc Šubic, 30. dan 

27
NEDELJA

25. NEDELJA MED LETOM 8.00
10.00

Po namenu
† Rudolf Lipovšek

28
PONEDELJEK

Venčeslav, mučenec 19.00 † Bojan Udovič

29
TOREK 

Mihael, nadangel 19.00 †Jože Knific

30
SREDA

Hieronim 19.00 † Stane in Bernarda 
Čebašek

OKTOBER
1

ČETRTEK
Terezija Deteta Jezusa 19.00 Po namenu

2
PETEK

Angeli varuhi 19.00 Po namenu

3
SOBOTA

Gerard, opat 19.00 Po namenu

4
NEDELJA

ROŽNEVENSKA NEDELJA 8.00
10.00

Po namenu
Po namenu

OKTOBER - MESEC ROŽNEGA VENCA
V oktobru vabimo k molitvi rožnega venca.
Molitev rožnega venca se je razvila kot nado-

mestilo za molitev 150 psalmov iz Svetega pisma, 
saj neuki ljudje niso znali brati. Izoblikovala se je 
ob koncu 16. stoletja in je obsegala 3 dele po 50 
Zdravamarij (z nekaj dodatnimi molitvami). Ta 
oblika je ostala nespremenjena do konca 20. sto-
letja, ko je papežJanez Pavel II. dodal še četrti - svetli del.


