
KJER STA DVA ALI SO TRIJE ZBRANI V MOJEM IMENU, TAM SEM JAZ 
SREDI MED NJIMI

Ljudje smo socialna bitja, zato je nujno, da se družimo in ne živimo 
drug mimo drugega.  Za razliko od živali, ki pride na svet opremljena 
z vsemi sposobnostmi za svoje preživetje in se zna braniti pred svojimi 
sovražniki, je novorojenček podoben bitju, ki ne bo preživelo brez 
pomoči matere, očeta in drugih družinskih članov. Dojenčkovi nagoni 
so slabo razviti, zato se bo moral stalno učiti in si nabirati potrebne izkušnje. Ta proces 
se zaključi šele ob odhodu s tega sveta, ko naj bi prešli v drugačno, v popolno življenje.

Jezus je dobro poznal človeško naravo, zavestno je sprejel človeško naravo in nam 
postal podoben v vsem, razen v grehu. Svojim učencem je govoril, da smo odgovorni 
drug za drugega in nam ne sme biti vseeno, kako živi naš brat: »Če tvoj brat greši, pojdi 
in ga posvari. Če te posluša, si pridobil svojega brata!« 

Življenje v skupnosti ni lahko, kajti vsak član zagovarja svoje interese in se večkrat 
težko prilagodi ostalim. Ni malo takih, ki so zelo nedostopni in ne dovolijo, da bi imel 
kdo nadzor nad njimi. Treba je vložiti veliko truda, da jih omehčamo in pridobimo 
na svojo stran. To je imel Jezus v mislih, ko je dejal: »Če sta dva izmed vas na zemlji 
soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.« 

Lepa misel, a za nekatere je nesprejemljiva. Kdor vidi le sebe, svoj uspeh in se spusti v 
neizprosni boj za prevlado meni, da zanj noben kompromis ni sprejemljiv. Tako reagira 
človek, ki ga je ta svet, v katerem zmagujejo samo najmočnejši, tako premamil, da ne 
izbira sredstev za dosego svojih ciljev. Teh ljudi ni malo in vedno bolj opažamo, da so 
daleč od Boga oziroma so naredili pogodbo z večnim zapeljivcem.

Jezus je bil dober psiholog, zato je vedel, da se posameznik težko bori proti vsemu 
slabemu in zlu v svetu. Da bi nam lahko pomagal, nas je povabil v skupnost, v kateri je 
navzoč njegov duh in kjer lahko prejemamo moč za vztrajanje v dobrem. Dober kristjan 
ne morem biti sam, ampak tak postajam v skupnosti, kjer imam zgled in podporo drugih 
članov. Hkrati pa moram tudi sam nekaj narediti, da s svojim ravnanjem skupnosti ne 
bom le izkoriščal, temveč bom tudi sam dal svoj delež v skupno dobro. To sem sposoben 
zaradi Božjega duha, ki sem ga prejel in me vodi. Šele v tem primeru se uresniči Jezusova 
napoved: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam se jaz sredi med njimi.«
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Nedelja 23. nedelja med letom – angelska nedelja 6. september
yy Danes je 23. nedelja med letom. Godujeta Zaharija, prerok in Favst, mučenec.
yy Ob 10.00 je to nedeljo maša na Mali Poljani, ob zaključku pašne sezone. Vabljeni.
yy Jutri začnemo z rednim veroukom. Prvi razred ima vpis v ponedeljek ob 16.00.  Korona virus nas sili, da bo vero-
uk vedno bolj povezan z življenjem v domači družini in z župnijsko skupnostjo, kjer smo vsi, od najmlajšega do 
najstarejšega, pričevalci vere v Jezusa Kristusa. Z novim pastoralnim letom bomo več pozornosti namenili tudi 
srednješolcem. Zato upamo, da se bomo lahko zmenili za dobra tematska srečanja tudi za njih. Urnik verouka 
je na razpolago na policah za tisk. Razredi od 4. do 9. razreda bodo imeli ta teden pri redni veroučni uri spoved.

yy Naslednjo nedeljo praznujejo letošnji zakonski jubilanti. Vsi so dobili vabilo na srečanje. Svojo udeležbo mi 
sporočite do četrtka, 10. septembra. Po slovesni sveti maši bomo pred cerkvijo nazdravili jubilantom. Dobro-
došle so domače dobrote.

yy Z rednim pastoralnim letom je treba na novo načrtovati vse dejavnosti, ki so povezane z življenjem posamezne 
župnije, zato bo v četrtek, 17. septembra sestanek članov ŽPS, da bomo uskladili program različnih dejavnosti 
v župniji do božiča. Srečanje bo ob 19.30 v sejni sobi. Že sedaj si rezervirajte čas.

yy 19. septembra bo Stična 2020. Letos bo srečanje Stična mladih organizirano na lokalni ravni. Za tržiško de-
kanijo bosta na razpolago dva kraja: Šmartin pri Kranju in Velesovo. Na srečanje so še prav posebej vabljeni 
animatorji in pripravniki na birmo.

yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi:  V nekaterih okoljih se med mladimi razširja določena oblika 
tveganega vedénja, ki služi za prepoznavanje samega sebe preko iskanja močnih čustev in priznanja. Mladi no-
sijo v sebi neprijetne udarce, neuspehe, žalostne spomine, ki so zasidrani v duši. Pogosto gre za rane porazov iz 
lastne zgodovine, za neizpolnjene želje, za zapostavljanja in krivice, ki so jih pretrpeli, za občutek neljubljenosti 
ali nesprejetosti. Poleg tega gre tudi za moralne rane, težo lastnih napak, občutke krivde, ker so se zmotili. Jezus 
se pokaže na vseh teh križih mladih kot tisti, ki jim ponudi svoje prijateljstvo, olajšanje, svojo ozdravljajočo 
družbo. (82-83)

yy V mesecu septembru je še precej prostih dni za mašne namene.
Nedelja
730 Tenetiše

830

1000 M. Poljana

23. nedelja med letom – angelska nedelja
1. za + Cirila Hrnčiča (obl)
2. za + Franca (obl.) in Nado Benedičič ter Nado Lukanec
za župljane
za pašno skupnost

6. september

Ponedeljek
1900

Marko Križevčan, mučenec; Regina, mučenka
v zahvalo za zdravje

7. september

Torek
1900

Marijino rojstvo – mali šmaren; Serafina, redovnica
za + Jožeta Štefeta (obl.) in vse ++ Mlinarjeve

8. september

Sreda
1900

Peter Klaver, jezuitski misijonar; Gorgonij, mučenec
za + Franca Ušlakarja, 7. dan po pogrebu

9. september

Četrtek Nikolaj Tolentinski, spokornik; Leposlava, cesarica 10. september
Petek Bernard in Bonaventura, redovnika; Hijacint, mučenec 11. september
Sobota
2000

Marijino ime; Tacijan, mučenec; Gvido, cerkovnik
za + Antona Robleka, dar Gyergyekovih

12. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

24. nedelja med letom
1. za + Ano, Aleša in Francija Grašiča
2. za + Marijo (obl.) in Miha Grašiča
1. za + Marjana Zupana (obl.)
2. po namenu iz Švice – v skupnosti

13. september

čiščenje in krašenje Trstenik: Lombar Drago
Tenetiše: Matijaševič Marija
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, na se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

12. september


