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NEDELJA 9. MED LETOM                              

03.06.  
 

ob 7h     za farane – po maši procesija  

ob 10h   za +Ivanko Lešnik in njene starše, obl.  

Ponedeljek Kvirin                  

04.06.                 ob 19h   za +Franca Majer, 30. dan                               

Torek Bonifacij                 

05.06.          ob 7h     za +Ivana Potočnik                 

Sreda Norbert                                 

06.06.                                                    ob 6.30  (!)   za zdravje                                          

Četrtek Robert                                           

07.06.           ob 8h    na Pernovem  za +Zofijo Verdel       

Petek SRCE JEZUSOVO                            

08.06. ob 19h   za +Urško Hrovat, obl.  

Sobota Marijino brezmadežno srce                     

09.06.          ob 7h     za +Martina in starše Tržan  

NEDELJA 10. MED LETOM                              

10.06.  
 

  

ob 7h     za farane                              

ob 10h   za +Matevža Krajnc, obl.  
              SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA 
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Mr 2,23–3,6 

DANES NIMAM ČASA 

 

Ali se nam ne dogaja, da ob vsej zaposlenosti in ihtavi dejavnosti pozabljamo na bistveno? Naši dnevi so 

izpolnjeni z neštetimi obveznostmi, naš rokovnik je prepoln in včasih v njem že zmanjkuje prostora, 

kamor bi vpisali naloge, ki nas še čakajo. Dnevi, tedni, meseci nam minevajo v zasopli naglici. Potem se 

pa kakšen večer nenadoma zdrznemo in zavemo, da smo ob vsem tem pozabili in zanemarili bistveno. 

Ugotovimo, da smo si vzeli premalo časa zase, za družino, za tihoto, molitev, predvsem pa za sočloveka, 

za obisk, na katerega je kdo spet zaman čakal. 

Takrat se navadno vključi naš samoobrambni mehanizem. Takoj imamo pri roki vsakovrstne izgovore: 

»Saj nimam časa. Toliko dela je.« Najpogostejše opravičilo! Kolikokrat nam prav pride! A če bi bili res 

iskreni, bi morali oddati še eno kratko besedico: nimam časa zate. Kajti vsak dan imamo vsi zemljani do 

sekunde enak odmerek časa: 24 ur. Izgovor »Nimam časa« pomeni torej: Nekdo drug je zame 

pomembnejši, nekaj drugega sem postavil na prvo mesto. Toliko imam časa za nekoga, kolikor je tisti 

človek zame vreden.« 

»Sin človekov je Gospod tudi sobote,« je rekel Jezus. To se pravi: Gospod in gospodar naših delovnih in 

prazničnih dni, gospodar našega časa. Nismo si sami izbrali, kdaj hočemo priti na svet, in tudi čas našega 

odhoda nam je neznan. Nekdo drug je gospodar našega časa. 

V resnici ne potrebujemo več časa, ampak modrosti, da bi vse ure prav izrabili. Nekaj ur moramo 

prihraniti za stvari, ki niso ukaz in dolžnost: za tihoto in zbranost, za igro in razvedrilo, za ljudi ob poti 

našega življenja, ki potrebujejo človeka. Vsaka ura je kot košček njive, ki bi jo morali preorati in v brazde 

posejati ljubezen, take misli in besede, ki bodo obrodile dober sad. 
 

Bogdan Dolenc, Sejalec 

 

 

VABILO: 
 

* Prihodnjo nedeljo (10.6.) bo ob 16. uri v župnijski cerkvi na Polzeli srečanje cerkvenih otroških 

in mladinskih zborov. Nastopala bosta tudi naš otroški in mladinski zbor.  

 

 

 

 

 

 Njim pa je rekel:  
»Ali se sme v soboto  
delati dobro ali zlo,  

življenje rešiti ali uničiti?«  
Ti pa so molčali.  

Jezno jih je premeril z očmi in  
žalosten nad zakrknjenostjo 
njihovih src rekel človeku:  

»Iztegni roko!«  
Iztegnil jo je in  

roka je bila ozdravljena. 
 

(Mr 3,4–5) 


