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MALE STVARI Z VELIKO LJUBEZNIJO
Poletne temperature in prijetni dnevi nas sicer še prijetno 
ujčkajo, a vendarle pričetek septembra, bližajočo jesen, 
vsi doživljamo kot nov izziv, kot novo nalogo, kot nek nov 
začetek ... Kristjani še toliko bolj ... 

Stojimo ob svojem Učitelju Jezusu ... in zdi se nam, da 
slišimo Jezusovo besedo: »Pojdite, pošiljam vas. Pošiljam 
vas v ta, resnični svet. Ta svet vas potrebuje. Potrebuje 
besedo tolažbe in upanja. Potrebuje dejanja sočutja, 
človeške bližine, dejavne ljubezni. Potrebuje božje modrosti 
in odgovornosti, ki jo v vas polaga nebeški Oče, Stvarnik.« 

Slišimo to Jezusovo besedo. Pa ne vemo, ali je res njegova 
... Je res namenjena nam? Ali Jezus zares ve, kako veliki 
so izzivi in kako velike ovire so pred nami? Ali je to zares 
njegova beseda danes, ali pa je to samo še oddaljen 
odmev, ki se še vedno sliši, a je vendar stoletja oddaljen ... 
Odmev nekega drugega povabila, iz nekih drugih časov, 
namenjen nekim zelo oddaljenim drugim ljudem? 

Splet in drugi mediji, socialna omrežja, če ne drugega pa 
govorice ... nam vsak dan slikajo resničnost, ki nam hitro 
poreže krila, omaja pogum in nam dopove, da so potrebe 



tako velike, da ne moremo ničesar spremeniti. 

Že izzivi in težave lokalnega okolja se zdijo preveliki. Pa so 
le drobna kapljica ob izzivih naše države, pa stare Evrope 
... Kaj šele, če vsaj za trenutek pogled zdrsne na polje 
globalnih problemov. 

In prav danes je svet tako zelo povezan, da so vsi problemi 
slejkoprej globalni. Klimatske spremembe, lakota, vojna, 
nekontrolirano izkoriščanje naravnih virov, vremenski 
ekstremi, nove bolezni, stres in izgorelost, notranja praznina 
in duhovna lakota ...

Ja, marsikaj v tem svetu mi želi vzeti pogum, veselje, polet 
in vero, da je mogoče stvari in svet spreminjati na boljše. 

In očitno je: Gospod ve, kako se počutimo. Kako lepo, da 
Gospod ve za vse naše dvome in občutek nemoči ... In še 
veliko lepše, da nanje odgovarja. 

Denimo z zgledom svete Matere Terezije, katere god bomo 
obhajali te dni. 

V svoji notranjosti se je – kakor nam je bilo razodeto šele 
precej časa po njeni smrti – borila z istimi mračnimi dvomi, 
kakor mi. Kdo bi si mislil! A je Jezusu v svojem srcu dala 
besedo ... dala mu je besedo, da ga želi ljubiti: v vseh tistih, 
ki so ljubezni najbolj potrebni ... 

Temelj vsega njenega dela je notranja ljubezen do Jezusa. 
Z njim se je srečevala v dnevni molitvi pred Najsvetejšim. 
Jezusovo obličje pa je prepoznavala tudi v vsakem ubogem 
človeku, ki mu je pomagala.

Tega si vsekakor ne smemo predstavljati nekako 
»romantično« ali »junaško«. Terezija v svojih številnih 
pismih razodeva veliko notranje trpljenje in duhovno sušo, 
občutek, da je Bog odsoten kljub njeni veliki želji po njem. 

Vedno znova se je soočala z notranjimi dvomi, predvsem 
s ključnim vprašanjem: Je to res Božja volja? Mnogi 
so jo celo obsojali, češ da je to, kamor se podaja, zgolj 
hudičeva zvijača. Toda bila je odločena, da Jezusu ne bo 
ničesar odrekla, niti trpljenja, ki so ga povzročale govorice, 

nerazumevanje in osamljenost. 

Nekoč je zapisala ... 

CENA LJUBEZNI JE VELIKA ... – A LJUBEZEN ZMORE.
Ljudje bodo pogosto nerazumni in sebični. – Vseeno jim odpusti. 
Če si prijazen, te bo marsikdo obtožil, da imaš sebične namene. 
– Vseeno bodi prijazen. 
Če si uspešen, si boš pridobil nekaj slabih prijateljev in nekaj 
resničnih sovražnikov. – Vseeno bodi uspešen. 
Če si pošten in odkrit, te bo hitro kdo ogoljufal. – Vseeno bodi 
pošten in odkrit. 
Tisto, kar boš gradil leta, bo lahko nekdo uničil čez noč.  
– Vseeno gradi. 
Če v sebi najdeš vedrino in srečo, ti bo marsikdo zavidal.  
– Vseeno bodi srečen. 
Kar danes storiš dobrega, bodo že jutri skoraj vsi pozabili.  
– Vseeno delaj dobro. 
Svetu lahko podariš najboljše, kar imaš, pa se mu bo še vseeno 
zdelo premalo. – Vseeno daj svetu najboljše, kar imaš. 
Kajti na koncu se boš prepričal, da je bilo vse v resnici  
med teboj in Bogom. 
Da: marsikaj v tem svetu mi želi vzeti pogum, veselje, polet 
in vero, da je mogoče stvari in svet spreminjati na boljše. 

A je mogoče. Seveda: Najprej je treba spremeniti svoje srce. 
Potem narediti korak. Ponuditi roko. Pozdraviti. Biti prijazen 
v trgovini. Biti potrpežljiv v službi. Vzeti si čas za svoje 
otroke. Iti na sprehod. Globoko vdihniti svež zrak. Opaziti 
lepoto stvarstva. Prisluhtini pomirjujoči glasbi. Reči hvala. 
Vzeti v roke Sveto pismo. Zamenjati okolje. Obuti pohodne 
čevlje in iti na gorsko pot. Vsak dan pomisliti na tri stvari, 
za katere sem ta dan zares hvaležen. In narediti nekomu 
današnji dan za spoznanje lepši in lažji. Ne, ni treba velikih 
stvari. Dovolj so majhne z iskreno ljubeznijo. 

Mitja Markovič



nedelja
21. avgust

21. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Alojza in Hedviko Kresnik
+ Stanislava Oseta (obl.), starše Lubej in za brata Gregorja ter Ivana
+ Boža Župneka in Ivana Župneka

ponedeljek
22. avgust

D. Marija 
Kraljica

18.30: + Marijo Salobir in Venčeslava Jagra
+ Vincenca Puserja (30. dan)

torek
23. avgust

Sveta 
Roza

18.30: + Franca Horvata (obl.) in Ivanko ter Ivanko Dominko
+ Francija Krampla in starše ter za Franca in Olgo Lancner in brata 
Cvetka

sreda
24. avgust

Sveti 
Jernej

8h: + Nejca Kovača, Klaro Zupan in za blagoslov življenjske poti
+ Mihaela Pušnika in starše Teržan

četrtek
25. avgust

Sveti 
Ludvik

18.30: + Slavka Korošca, sina Sandija in starše Korošec
+ Marijo Ocvirk
+ Majdo in Karla (obl.) Blazina ter sestro Jožefo

petek
26. avgust

Sveti 
Hadrijan

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Jožefo Lapornik
+ Franca Muleja (obl.) 
+ Frančiško Pinter (obl.) in Ludvika

sobota
27. avgust

Sveta 
Monika

18.30: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj ter za Ludvika
+ Alojza in Martina Tuhtarja
+ Draga Arzenška in Alojza Prebila

nedelja
28. avgust

22. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Srečka Gajška
+ Slavka in Jožeta Lubeja (obl.) ter za starše Lubej in Oset
+ Vero Grejan (obl.) ter za starše, brata in sestro Dekleva
+ Ivana Rožanca (z Grobelnega)
10.30 (krstna): za Roka, Arijano, Gala in Nejca ter njihove družine



ponedeljek
29. avgust

Mučeništvo 
Janeza Krst. 18.30: + Silvo Zvonarek (obl.) in Aleksandra ter za Slavo Murgel

torek
30. avgust

Sveti 
Feliks

18.30: + dva Franca Korenjaka in Marijo
+ Janeza Polajžarja in stare starše

sreda
31. avgust

Sveti 
Pavlin

8h: +v zahvalo za vse blagoslove in milosti ob 20. obletnici 
srečnega zakona in s priprošnjo za naprej
+ Štefko Kovač in Ota Fendreta
+ Stanka (obl.), Tončko in Tanjo Golob

četrtek
1. september

Sveti 
Egidij 18.30: + starše in brata Štelcar ter rodbine Arzenšek in Zvonarek

petek
2. september

Sveta 
Marjeta

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Frančiško Trebovc (obl.) 
+ Marijo Salobir
+ Anico Hvalec

sobota
3. september

Sveti 
Gregor

18.30: + Janka, Ivana in Angelo Senegačnik ter rodbino Romih
+ Romana in Ano Leskovar
+ Alojza Vukmaniča
+ Ireno Turnšek
+ Jožico Vodeb

nedelja
4. september

ANGELSKA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo
+ Slavka Fidlerja
+ Slavka Gabra (obl.) 
+ Antona Černoša (obl.) ter Franca in Angelo Čuješ
10.30 (Rozalija): + vse Tajhmaistrove in Majdičeve (s Proseniškega) 
+ Ireno, Marjana in starše Kolar ter dva Franca, Antona in Rozalijo 
Černoša

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja Mitja Markovič, župnik. 
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