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3. postna nedelja 

 

TEDEN DRUŽINE 2014: Z ROKO V ROKI, VEDNO IN ZA VSE ŽIVLJENJE 

Ob romanju družin k sv. Petru, 26.10.2013, jih je papež Frančišek nagovoril: 
»To besedo bom vzel iz obreda zakramenta zakona. Tisti, ki se poroča, med 
zakramentom pravi: 'Obljubljam, da ti bom zvest, v veselju in bolečini, v zdravju in 
bolezni, in te bom ljubil ter spoštoval vse dni svojega življenja'. Mladoporočenca v 
tistem trenutku še ne vesta, kaj se bo zgodilo, ne vesta, katera veselja in bolečine ju 
čakajo. Odrineta, kakor Abraham, in gresta skupaj na pot. To je zakon. Odriniti in 
hoditi skupaj, z roko v roki, zaupajoč se v veliko Gospodovo roko. Z roko v roki, 
vedno in za vse življenje! Ne ozirajte se na kulturo začasnega, ki nam razdrobi 
življenje na koščke! 
S tem zaupanjem v Božjo zvestobo se lahko brez strahu in odgovorno soočita z 
vsem. Krščanska zakonca nista naivna, poznata težave in nevarnosti življenja, a 
kljub temu se ne bojita prevzeti njune odgovornosti pred Bogom in družbo. Ne 
bežita, se ne osamita in se ne odpovesta svojemu poslanstvu, ustvariti družino ter 
dati na svet otroke. 'Toda danes, Oče, je težko ...' Seveda, je težko. Ravno zato je 
potrebna milost, milost, ki jo da zakrament. Zakramenti niso za okras v življenju: 
kako lepa poroka, kako lep obred, kako lepo praznovanje ... To ni zakrament, to ni 
milost zakramenta. To so samo okraski. Milost ni zato, da nam okrasi življenje, 
ampak da nas v življenju naredi močne, pogumne, da gremo lahko naprej, da se ne 
bi izolirali, ampak šli vedno skupaj. Kristjana se poročita z zakramentom zato, ker 
vesta, da ga potrebujeta. Potrebujeta ga, da ostaneta povezana in da lahko 
izpolnita svoje starševsko poslanstvo. 'V veselju in bolečini, v zdravju in bolezni'. 
Tako rečeta ženin in nevesta med zakramentom. V zakonu tudi molita, tako skupaj, 
kakor z vso skupnostjo. Zakaj? Zato, ker se tako dela? Ne! To delata, ker to 
potrebujeta za dolgo pot, ki jo morata prehoditi skupaj. To je dolga pot, vendar ne 
po koščkih, traja vse življenje. Za to potrebujeta Jezusovo pomoč, in sicer, da bosta 
hodila skupaj v zaupanju, v vsakodnevnem medsebojnem sprejemanju in si 
vsakodnevno odpuščala! Zelo pomembno je, da si znajo v družinah odpuščati, saj 
imamo vsi napake, vsi. Včasih počnemo stvari, ki niso dobre, ki so slabe za druge. 
Ko v družini pogrešimo, je potrebno imeti pogum, da se opravičimo. Pred nekaj 
tedni sem na tem trgu rekel, da če hoče neka družina iti naprej, mora uporabljati 
tri besede. Želim jih ponoviti. Tri besede: smem?, hvala in oprosti. Tri ključne 
besede. Za dovoljenje prosimo, da v družini nismo vsiljivi. 'Smem to storiti? Ti je v 
redu, če to storim?', torej s tonom prošnje za dovoljenje. Recímo hvala, hvala za 
ljubezen! 'Toda, povej mi, kolikokrat ti rečeš hvala svoji ženi in ti svojemu možu?' 
Koliko dni mine, ne da bi izgovorili te besede: 'hvala' ... In zadnja je: oprosti. Vsi 

pogrešimo in včasih je v družini, v zakonu kdo užaljen, včasih, kot pravim, letijo 
krožniki, izrečene so težke besede ... Toda prisluhnite temu nasvetu: naj ne mine 
dan, da se ne bi prej pobotali. V družini je potrebno vsak dan obnoviti mir, a ne gre 
brez opravičila. 'Oprostite mi'. S tem se začne na novo. Smem, hvala, oprosti. Bomo 
izrekli skupaj?« »Da«. »Smem, hvala in oprosti!« »V družini izgovarjati te besede in 
vsak dan si odpuščati!« »V življenju družine je toliko lepih trenutkov: počitek, 
skupno kosilo, sprehod v parku, obisk starih staršev, obisk bolnika ... Toda, če ni 
ljubezni, ni veselja, ni praznovanja. To ljubezen nam vedno podarja Jezus. On je 
neusahljivi vir. V Zakramentu nam On daje svojo Besedo in nam daje kruh 
življenja, da bo naše veselje popolno. 

Gospodovo oznanjenje, 25. marec – Ker je Gospodovega oznanjenja tudi 
materinski dan, se bodo otroci še posebej spomnili naših staršev prihodnjo 
nedeljo; po maši ob 9,30 pripravljajo presenečenje – igrico … Lepo vabljeni! 

Srečanje cerkvenih pevskih zborov celjske dekanije bo v nedeljo, 30. marca 
2014, ob 16. uri, v župniji Teharje. Lepo vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. marec 

3. postna nedelja 

Alfonz, škof 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930   †† iz družine Prešeren 
1800   po namenu 
1030   Tremerje:   †† iz družine Dušak in Gracar 

PONEDELJEK, 24. marec 
Katarina Švedska, redovnica 

   800    †† iz družine Ocvirk in Rahle 
1800   † p. Jože Kunšek 

TOREK, 25. marec 
Gospodovo oznanjenje 

     800  †† Jože in Marija Medved ter †† Sušin 
   930   † Ana Kamšak 
1800   †† Marija Ramšak in Terezija Bornšek 

SREDA, 26. marec 
Evgenija, mučenka 

   800   ni namena 
1800   †† straši in sorodniki 

ČETRTEK, 27. marec 
Peregrin, redovnik 

    800  † Ana Kamšak 
1800  ni namena 

PETEK, 28. marec 
+ Milada Praška, devica 

   800   ni namena 
1800 † Jožef Vrečer (pog.) 

SOBOTA, 29. marec 
Bertold, red. ustanovitelj 

  800    † Nada Belec 
1800   ni namena  

NEDELJA, 30. marec 

4. postna nedelja 

Alfonz, škof 

     800  † Marija Bovha (30. dan) 
   930   za župljane in dobrotnike  
1800   po namenu 
1030   Tremerje:   ni namena 
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