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NEDELJA 22. MED LETOM  

01.09.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane     

ob  8 .30     na  P ernovem   ob  8 .30     na  P ernovem   ob  8 .30     na  P ernovem   ob  8 .30     na  P ernovem   za +B ranka Pečnik, obl.        

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +Ivana B orinc, obl.                   

Ponedeljek Marjeta                                                                                    

02.09.                 ob 19h    ob  19h     ob  19h     ob  19h     za +M artina G olavšek, obl.      

Torek Gregor Veliki                                                                                            

03.09.             ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +Štefko Senovršnik                             

Sreda Rozalija                                                                              

04.09.       ob 7ob 7ob 7ob 7 hhhh      za +F ranca V engust, obl.                    

Četrtek Mati Terezija                                                                                                                                           

05.09.                  ob 8h      na  P ernoob 8h      na  P ernoob 8h      na  P ernoob 8h      na  P ernovem  vem  vem  vem   za +R ozalijo in  Jožeta A šenberger 

Petek prvi petek                                                                                    

06.09. ob 19hob 19hob 19hob 19h  za Jožico V ipavc, obl.  

Sobota prva sobota                                                    

07.09.          ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +Jožefo in  F ranca V eber, obl.  

NEDELJA 23. MED LETOM – MARIJINO ROJSTVO          

08.09. 

 
  

ob 7h     ob  7h     ob  7h     ob  7h             za farane     

ob  8 .30     na  P ernovem   ob  8 .30     na  P ernovem   ob  8 .30     na  P ernovem   ob  8 .30     na  P ernovem   za +F ranca G olčer in  starše  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +M arijo in  vse rajne Toplakove        
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Govoril jim je:  
»Kadar te kdo povabi  
na svatbo, ne sédaj  
na prvo mesto, da,  

če bi bil morda povabljen 
kateri imenitnejši ko ti,  
in pride ta, ki je tebe  

in njega povabil,  
in ti ne poreče:  

‚Umakni se temu‘  
in ti bi se takrat začel  
s sramoto presedati  
na zadnje mesto.  

Temveč,  
kadar si povabljen, pojdi  
in sédi na zadnje mesto,  
da ti poreče, ko pride,  
kateri te je povabil: 

‚Prijatelj, pomakni se više!‘ 
Takrat ti bo čast vpričo  

vseh, ki so s teboj pri mizi.« 
 

(Lk 14,8–10) 

Lk 14,1.7–14 

VELIKI LJUDJE SO PONIŽNI 
 

Vse od babilonskega stolpa naprej se vleče 
temna zgodovina človeškega napuha. Svoje 
strupene sadove rodi tako na osebnem kot na 
družbenem področju. Biti prvi, veljati ve č kot 
drugi, doseči to in ono čast in vplivno mesto, se 
uveljaviti …  
Ni čudno, da je Jezus nastavil sekiro svoje 
besede ravno na to glavno korenino zla. Videl 
je, kako si se tedanji judovski veljaki izbirali 
prve sedeže. Celo njegovi učenci so tuhtali, kdo 
neki bo v njegovem kraljestvu prvi, kdo bo 
sedel na njegovi desnici in levici. Zato je hotel z 
besedo in zgledom postaviti ponižnost v 
središče svojega nauka in jih je posvaril: 
»Kdor se povišuje, bo ponižan.« 
Ponižnost je značilna krščanska krepost. 
Pogani je niso poznali. Etika starega veka je 
temeljila na samozavesti in čutu lastne 
vrednosti. Tudi mnogi današnji ljudje v 
ponižnosti le težko vidijo vrednoto. 
Za vero pa je to nekaj temeljnega. Jedro 
verovanja je ravno priznanje, da nisem sam na 
vrhu, največji, od vseh in vsega neodvisen, 
nekdo, ki sam postavlja meje in zakone. To ni 
samoponižanje, ampak le priznanje resnice, ki 
me osvobodi samoprevare in samoveličja. Da, 
ponižnost je preprosto priznanje resnice o sebi 
in o Bogu. 
Ponižnost ima tudi blagodejen vpliv na 
medčloveške odnose. Koliko manj bi bilo 
trpljenja v zakonih in koliko zakonov bi ostalo 
skupaj, če bi oba stopila s svojega vzvišenega 
prestola, našla besedo opravičila in si podala 
roko sprave! Ponižnost raztaplja nastajajoče 
kepice zamer in jeze, je sila, ki podira zidove 
molka. 
Ne pozabite: vsi veliki ljudje so ponižni.  Ali 
drugače: samo ponižni ljudje so zares veliki. 

 
Po: Tv Slovenija – Ozare 1995 


