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                                                      Mt 14,22–33 

JEZUS JE Z NAMI 

 

Pater Albin Škrinjar je zapisal: »Tako kot k učencem, tudi k nam prihaja 
Jezus včasih kot prikazen; tako se nam dozdeva, ker so naše duhovne 
oči slabotne. Ne spoznamo Jezusa, ko prihaja, bojimo se, dokler nas ne 
potolaži njegova milost.« Ognjevitega apostola Petra Jezusova bližina kar 
»upijani«, tako da svojega Gospoda prosi, naj mu dovoli priti k njemu po 
vodi. Prvi koraki so trdni, kmalu pa se Peter prestraši vetra in valov in se 
začne potapljati. Na pomoč pokliče Jezusa, ki mu ponudi roko in ga 
pokara: »Malovernež, zakaj si dvomil?« Tudi naša zaupanje – vera se 
zdaj dviga zdaj pada: dviga se, če gledamo na Jezusa, pada, kadar 
gledamo na nevarnost. 
»Včasih nam neverujoči ljudje skoraj zavistno potarnajo, češ da je nam, ki 
verujemo v Boga, lahko, ker so nam prihranjene tolike negotovosti in 
dvomi,« pripominja ob razlagi današnjega evangelijskega odlomka p. 
Lojze Bratina, ki poudarja, da tudi kristjanu niso prihranjene težke in 
temne ure. »Blagor vere je v tem, da omogoča potovanje skozi temo in 
premagovanje valov življenja zaradi roke, ki nam je ponujena, zaradi 
klica, po katerem postajamo romarji k Božji polnosti.« 
Za srečanje slovenske mladine s papežem sv. Janezom Pavlom II.  v 
Postojni na njegov 76. rojstni dan so člani glasbene skupine Čuki 
pripravili skladbo Naša barka. Pesem govori o usodi Kristusove Cerkve 
skozi zgodovino, v kateri je prestajala hude viharje. Tudi v današnjem 
času ji z njimi ni prizaneseno. »Mnogo čeri danes skriva ta čas, / naj nam 
up ne potone nikdar! // On naši barki pokazal bo kam, / on pokazal  bo pot 
in pristan. / Z nami na poti nikdar nisi sam, / skupaj plujemo v jutrišnji 
dan.« Če zaupamo v to, da na tej poti nikoli nismo sami, da je Jezus tisti, 
ki nam vselej kaže pot, bomo lahko pogumneje stopali skozi življenje. 

Št.: 14 Leto: XVI Nedelja 2.8. 2020 



Za tvoj napredek je potreben pogum, tveganje, korak naprej 

Življenje je tveganje. Nikoli ne vemo, kako se bo izšlo. Svojo težo tveganja 

vselej položim na tehtnico in ne vem, ali bo pokazala, da je moja teža prenizka ali 

previsoka ali ravno prav odgovarja temu, kar je položeno na drugo stran tehtnice. 

Kdor si drzne živeti svoje življenje, se vedno izpostavi tveganju. Ne more vedeti, 

kako se bo izšlo. V besedi drznost leži oboje: tveganje in nevarnost. Življenje je 

vedno polno tveganja. Toda če se kdo želi zavarovati proti tveganju, bo potrošil 

ves svoj denar za zavarovanje. Ostal bo brez denarja za življenje. Ostal bo brez 

energije, ki bi mu omogočila, da bi tvegal življenje. 

Danes mnogim ljudem manjka drznosti. Ljubše jim je, če se lahko zavarujejo, si 

zagotovijo, da se bo vse dobro izšlo. Toda življenje se ne pusti zavarovati. 

Notranja pobuda pogosto izhaja iz tveganja. V sebi imamo vedno oboje: željo po 

tveganju – in strah pred njim. Racionalizacija okrepi strah in nam preprečuje, da bi 

našli veselje ob tveganju ter se resnično lotili dejanj. Zaradi tega se prvi učni korak 

glasi: sledi svojim notranjim vzgibom. Ne odrini jih takoj stran s tisoč razumskimi 

razlogi. Poslušaj svoje srce. Kaj ti pravi? Katere moči tičijo v tem vzgibu? 

Predstavljaj si, da bi sledil temu vzgibu! Kako se počutiš? Poskusi dopustiti strah, 

ki se ob tem lahko poraja v tebi. Kateri so razlogi s katerimi se vedno znova 

izmikaš temu, da bi sledil svojim notranjim vzgibom? Zaupaj svojim občutkom in 

premisli, kako bi jih lahko spremenil v konkretne korake.  

Zaupaj, Jezus je tisti, ki je vedno tukaj. Pomagal ti bo premagati vsak težek korak.  
 

MATI MARIJA PAZI NA NAS KAKOR NA SVOJE 

OTROKE 
Na praznik Marijinega vnebovzetja je prav, da ponovno 

izpostavimo, da je brezmadežna Devica kot dobra mati, ki 

pazi na svoje otroke, posreduje za nas v nebesih. Naj nas 

Marija s svojim življenjem uči, kaj pomeni biti misijonar-

učenec. Vsakič, ko molimo Angelovo češčenje, se spominjamo dogodka, ki je za 

vedno spremenil zgodovino človeštva. Ko je nadangel Gabrijel oznanil Mariji, da 

bo postala mati Jezusa Odrešenika, je, čeprav ni povsem razumela oznanila, 

zaupala Bogu in mu odgovorila: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi 

po tvoji besedi!« (Lk 1,38). Ampak kaj je storila takoj potem? Potem ko je 

prejela milost postati mati Utelešene Besede, tega daru ni zadržala zase, zapustila 

je svoj dom in šla hitro pomagat sorodnici Elizabeti, ki je potrebovala pomoč 

(prim.Lk 1,38-39). Ko je pod srcem nosila Jezusa, je izvršila dejanje ljubezni, 

dobrodelnosti, konkretnega služenja. In vse to je storila v naglici! 

To je naš vzor. Ona, ki je od Boga prejela najdragocenejši dar, je odgovorila 

tako, da se je odpravila na pot, da bi služila in prinašala Jezusa. Prosimo Našo 

Gospo, da tudi nam pomaga, da bomo Kristusovo veselje prinašali v naše 

družine, našim znancem, prijateljem, vsakomur. Nikoli se ne bojte biti 
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velikodušni z Jezusom. Splača se! Pojdite pogumno in velikodušno v svet, da 

bosta lahko vsak mož in vsaka žena srečala Gospoda. 

Na priprošnjo naše vnebovzete Gospe prosimo za luč Svetega Duha na našem 

življenjskem potovanju. Naj bo v nas pogum in zaupanje v Božjo in njeno 

materinsko pomoč na slehernem koraku, ki nas bo vodil do naslednje postaje. Po 

njeni zaslugi naj iz našega vsakdana vselej izžareva veselo praznovanja vere in 

ljubezni do Kristusa, ki ga je ona sama prinesla med nas, da bi nas popeljal v 

resnično Življenje. 
 

PRIJAZNOST MED ZAKONCEMA 

Takoj po poroki (in seveda leta pred njo) smo zaljubljeni, o pravi ljubezni pa ne vemo 

veliko oz. praktično nič. Zaljubljenost izhaja iz čustev. Vzvišena čustva nas dvignejo v 

višave. V ljubljeni osebi vidimo vse najlepše in odnos spodbuja naše najboljše 

lastnosti. Da, sposobni smo delati in govoriti reči, ki se zdijo resnično človekoljubne. 

Dajemo darila, ki si jih ne moremo privoščiti, obljube, ki jih ne moremo držati, in 

delamo stvari, zaradi katerih se nam in partnerju zdi, da pristno ljubimo. 

Psihologi pravijo, da traja pojav zaljubljenost v povprečju nekje dve leti. Nato »droga« 

preneha učinkovati, vsa evforija izpari, mi pa odkrijemo, da v resnici ne ljubimo. 

Dobimo dva egocentrika, ki sta obljubila nekaj, česar ne moreta izpolniti. Evforijo 

zamenjajo prizadetost, jeza, razočaranje in strah. 

Samo, če bomo razumeli resnico o ljubezni, si bomo odprli vrata do ljubečega odnosa, 

ki bo trajal vse življenje. Ljubezen je naravnanost, ki vodi k spremembi vedenja. 

Prizadeva si za blaginjo drugega in išče smiselne načine, s katerimi lahko to izrazi. Ti 

izrazi ljubezni v drugem zanetijo topla čustva. Ko se nam zakonec odzove, tudi mi 

začutimo toplino do njega. Ta čustva so posledica ljubezni, ne ljubezen sama po sebi. 

V zakonu je pomembna vsaka poteza ljubečega človeka, toda če bi moral poudariti 

samo eno, bi bila to prijaznost. Če hočete, da bo zakon deloval, morate dati zakoncu 

prednost pred seboj. 

Ne pretiravamo, če rečemo, da lahko vsakodnevne drobne prijaznosti rešijo zakon. Z 

ljubeznivostjo pokažemo, da se nam zdi človek dragocen. Prepoznamo njegove 

potrebe in jim damo prednost pred svojimi. To pomeni, da smo dovzetni za način, 

kako naš partner sprejema ljubezen.  

Kadar ljubezen postane način življenja v zakonu, človek kuha, pomiva posodo, sesa po 

tleh, čisti stranišče, pelje psa na sprehod, obreže grmovje, plačuje položnice in oblači 

otroke – vse s pozitivno naravnanostjo. Morda za to ne uporablja besed, a njegova 

naravnanost govori:  »V užitek mi je, da ti skuham.« In: »z veseljem odnesem smeti.« 

Pogosteje, ko smo prijazni, pogosteje je prijazen naš partner. In zanimivo: bolj ko smo 

do nekoga prijazni, topleje čutimo do njega.« 
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Maše, ki so napisane kot druge, tretje… se oddajo naprej in jih opravijo drugi duhovniki 

3.8. 
ponedeljek 

Lidija, žena 

19:00 +Kregar Andrej, 30. dan 
+Štefka Pogačar, obl. 
+Martin Pogačar, obl. 
+Francka Uršič 
+Gregor Uršič 

     4.8. 

torek Janez Vianej, duhovnik 
19:00 +Klemenc Ana, 30. dan 

+Lojze in Elka Kladnik, obl. 

     5.8. 

sreda 
MARIJA SNEŽNA 

11:00 
 

VELIKA PLANINA 

-v zahvalo 

6.8. 

četrtek 

Jezusova spremenitev na 
gori 

19:00 +Jeranove 
+Potočnik Ana, obl. 
+Franci Zlatnar, obl. in ata Franc 

7.8. 

petek Kajetan, duhovnik 
19:00 +Franc Pančur, obl. 

+družina Levec 

8.8. 

sobota 
Dominik, redovnik 

19:00 +Jeras Frančiška, obl. 
+Jože, Stanko in Ivan Vodlan, obl. (God.8) 
+Peter Zamljen, obl. (Črna 16a) 

   9.8. 

 nedelja 
19. navadna nedelja 

7:00 
 
 
11:00 

-za žive in umrle farane 
+Marica, obl., Balantič 
+brat Lovro in Humarjeve 
VELIKA PLANINA 

+Jure Gerbic in Ludvik Hace 
+Dolinšek Peter in Angela , obl. 

     10.8. 

ponedeljek 
Lovrenc, diakon 

  

11.8. 

torek Klara, devica 
19:00 +Lovro in Ivanka Golob 

+Frančiška, Alojz, Dore in Lovro Humar (AR) 
+st. Krmavnar 

12.8. 

sreda 
Ivana, redovnica 

7:00 +družina Gradišek 

13.8. 

četrtek Getruda, opatinja 
19:00 +Kregarjeve 

14.8. 

 petek 
Evzebij, duhovnik 19:00 +Pavla Žagar, obl. 

      15.8. 

sobota 

MARIJINO VNEBOZETJE 
 
 

VELIKI ŠMAREN 

7:00 
 
 
9:00 
 
 
 
13:00 
 
17:00 

za žive in umrle farane  
+Marjan Gradišek 
+Berlec Florjan, obl. in Boškajeve 
+Marija in Jože Čadonič 
+Balantič Florjan, obl. 
+Zamljen Anton, obl. 
+Ivan Golob, st. in brata Lanišek 
VELIKA PLANINA 

+Janeščove 
KAMNIŠKA BISTRICA 

+Jeras Amalija in Jerasovi (Stah.26) 

    16.8. 

 nedelja 20. navadna nedelja 

7:00 
9:00 
13:00 

-za žive in umrle farane 
-po namenu 
VELIKA PLANINA- 

-v zahvalo Mariji Snežni 
 


