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Po: Rad te/se ima 

a vsako ceno otepamo načrtov, med 
vrednotami zavlada kaos. Vendar se brez jasnih ciljev in načrtov, kako priti do 
njih, staramo in ob tem ugotavljamo, kako malo smo dejansko dosegli. Če želiš 

raviti moraš 
določeno število ur, obvladati vozilo, predvsem pa je treba obvladati 
cestnoprometne predpise v praksi ter se seveda izkazati na izpitni vožnji. Tudi z 
življenjem je tako. Naučiti se moramo načrtovati pot! Si kdaj pomislil, da bi si 

črt za življenje? Res ima Bog zate že pripravljenega, hkrati pa ti daje vso 
svobodo, da mu ga pomagaš oblikovati po svoji meri. Živiš lahko le sedanji 
trenutek, vendar ljudje nismo le bitja sedanjosti, pač pa tudi bitja preteklosti in 

bi danes naredil nekaj za to, da ti bo jutri lažje? Ne boj se, z 
načrti tvoja svoboda ne bo izginila, nasprotno, postala bo še bolj dragocena! 

Kaj se zgodi v meni, ko se odločim za spremembo? Oglasijo se dvomi: Saj 
a si, le kako 

Tvoje sanjarjenje nima nobene realne osnove … Te 
besede, ti stavki, so naši zajedavci. Kaj lahko naredimo, da ne bi razmišljali tako? 

Tu je nekaj zgovornih primerov pozitivne samokritike: Premisli in preveri 
Pojasni sebi, zakaj je 

– 

Poišči 
Začni po malem in vztrajaj. 

mor se ne 
Na vsakem koraku 

lahko premagaš majhno oviro, šele na koncu se  ozreš nazaj in vidiš, da je za tabo 
Zaupaj si iz vsega srca, neguj vero vase in naj te spremlja 

ljubezen. Te stavke si natisni, enega prilepi v kopalnico na ogledalo, drugega na 
hladilnik, tretjega pod računalnik ... Prebiraj jih redno, vedno znova, pa bodo 
postali del rutine tvojega razmišljanja. Ob tem pa zavestno odganjaj zajedavce, ki 
rušijo tvojo samopodobo. Tako spreminjaš sebe v zadovoljnega moškega, v srečno 
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Kristus je vstal. 
Resnično je vstal. 

Veseli se, 
kajti življenje ima ponovno smisel. 

Če hočeš biti kristjan, 
se ne vedi kot trdovraten sebičnež, 
ki bi vseobsegajočo Božjo ljubezen 

rad imel samo zase: 
»Moj Bog, moj Odrešenik, 

moja duša …« 

Predvsem pa ne bodi hinavec, 
ki vse nekristjane gleda kot črne ovce, 

in ima vse, ki ne hodijo v cerkev, 
za brezbožne in preklete. 

Ne bodi hinavski, 
ampak odkrit in zvest 

in v tebi naj raste Božje veselje. 
Pa misli na to: 

kdor želi priti sam v nebesa, 
nikoli ne bo prišel tja.  

 

 

 

 

Ko si strašno želimo svobode in se za vsako ceno otepamo načrtov, med 
vrednotami zavlada kaos. Vendar se brez jasnih ciljev in načrtov, kako priti do 
njih, staramo in ob tem ugotavljamo, kako malo smo dejansko dosegli. Če želiš 
vozniški izpit, moraš slediti sistemu, ki ga določa avtošola: opraviti moraš 
določeno število ur, obvladati vozilo, predvsem pa je treba obvladati 
cestnoprometne predpise v praksi ter se seveda izkazati na izpitni vožnji. Tudi z 
življenjem je tako. Naučiti se moramo načrtovati pot! Si kdaj pomislil, da bi si 
naredil načrt za življenje? Res ima Bog zate že pripravljenega, hkrati pa ti daje vso 
svobodo, da mu ga pomagaš oblikovati po svoji meri. Živiš lahko le sedanji 
trenutek, vendar ljudje nismo le bitja sedanjosti, pač pa tudi bitja preteklosti in 
prihodnosti. Zakaj ne bi danes naredil nekaj za to, da ti bo jutri lažje? Ne boj se, z 
načrti tvoja svoboda ne bo izginila, nasprotno, postala bo še bolj dragocena! 
Zavestno se odloči za spremembo! 

Kaj se zgodi v meni, ko se odločim za spremembo? Oglasijo se dvomi: Saj 
si okej, zakaj rabiš  spremembe? Kompliciraš! – Tako negotov/-a si, le kako 
misliš, da boš uspel/-a? – Tvoje sanjarjenje nima nobene realne osnove … Te 
besede, ti stavki, so naši zajedavci. Kaj lahko naredimo, da ne bi razmišljali tako? 
Da ne bi zapadli v vrtinec dvomov in samopomilovanja?  

Tu je nekaj zgovornih primerov pozitivne samokritike: Premisli in preveri 
še enkrat, ali si tega res želiš in kaj si od premembe obetaš. – Pojasni sebi, zakaj je 
pomembno, to ti mora biti jasno. Pri stvari moraš biti s srcem, če hočeš uspeti. – 

Premisli, katere odpovedi so potrebne, in preveri, ali jih želiš vzeti nase. – Poišči 
ljudi, ki te bodo podpirali. Pogosto ti bo težko. – Začni po malem in vztrajaj. 
Počasi se boš utrdil/-a in vedno manj te bo strah. – Nikar ne hiti, nikamor se ne 
mudi. Kar delaš, je naporno in zahtevno, pazi na svojo moč. – Na vsakem koraku 
lahko premagaš majhno oviro, šele na koncu se  ozreš nazaj in vidiš, da je za tabo 
ogromen vzpon. – Zaupaj si iz vsega srca, neguj vero vase in naj te spremlja 
ljubezen. Te stavke si natisni, enega prilepi v kopalnico na ogledalo, drugega na 
hladilnik, tretjega pod računalnik ... Prebiraj jih redno, vedno znova, pa bodo 
postali del rutine tvojega razmišljanja. Ob tem pa zavestno odganjaj zajedavce, ki 
rušijo tvojo samopodobo. Tako spreminjaš sebe v zadovoljnega moškega, v srečno 
in umirjeno žensko! Vsak dan. Česa se boš ob tem še naučil?  Samodiscipline. Saj 
veš, to je tista nepogrešljiva sestavina življenja, ki je rezultat doslednosti, 
spoštovanja in iskrenosti do sebe. 

Po: Rad te/se ima 



Sv. maše: od 19. aprila do 10. maja 2020 
 

2. VELIKONOČNA 
NEDELJA- BELA 
Božjega usmiljenja 
19. april, Leon IX. 

 
 

 

 

10.00 

 

za farane in dobrotnike 

na čast Božjemu usmiljenju 

 Kos Vinkota in ulči, obl. 
 amovšek irila in Nežko, obl. 

Ponede., . april  

 

19.00 

 

 hlin vanko in udvika 

 starše Kurent iz Poštaja in ženo Darinko 

 

Teotim 
 

 

Torek, . april  

 

19.00 v zahvalo Mariji Pomočnici 
 Močnik Žana nzelm 

 
 

Sreda, . april  

 
19.00 za zdravje in Božje varstvo 

za blagoslov v družini Birsa leksandra 
 

Četrtek,  . april  

 

19.00  Okoren Marijo in ožeta, obl. 
urij 

 

 

Petek,  . april  19.00  Krajšek Markota, ob godu 

 Pravne rančiško in ntona, obl. onorij 
 

 

Sobota,  . april  

 

19.00 poljska maša za Veselo oro 

Marko 
 

 

 

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

26. april 
Dominik in Gregor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

10.00 

 
za farane in dobrotnike  

 Zidarjeve iz Kostanjevice 

 Kovač eleno in Medved Rudija, ob godu 
in roj. dnevu 

 starše, brate in sestro Korelc 

 poljska maša za Zaloko 

Ponede., . april  

 
 

19.00 

 

za zdravje v družini 
Hozana 
 

 

 

Torek,  . april  19.00  Rugelj aneza, . dan 

 orenc Pepco udvik 
 

 

 

Sreda, . april  19.00 

 

 iz družine Koščak 

 Ramovš vanko Katarina 
 

 

 

Četrtek,  . april  

 

19.00  Majcen Kristino, obl. in starše 

ože  Kottolengo 
 

 

 

Petek, . maj  

 

19.00  Mikec Olgo, obl. in Poldeta  
Jožef delacec 
 

 

 

Sobota, . maj  

 

19.00 poljska za om, Vovkovo dolino, Brezje, 
olek, kemberk in Nebesa tanazij Veliki 

 

 

 

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA  

3. maj 
Filip in Jakob 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

10.00 za farane in dobrotnike 

+ Kovačič Veroniko in Stankota  
 Perše vana, ob roj. dnevu in obl., Perše 

   ože o in ožico ter Žagar Stankota 

 Prijatelj Romana, obl. 

Ponede., . maj 
 

 

19.00  Bizjak ranca in Pepco, obl. 
 ričar lojza . dan lorijan 

 

 

 

Torek,  . maj  19.00  Kurentove iz krljevega in ugljeve 

ngel 
 

 

 

Sreda, . maj  

 

19.00 

 

poljska maša za Poštaje 

Dominik Savio 
 

 

 

Četrtek,  . maj  19.00  ospodarič Marijo iz Straže, obl. 
izela 

 

 

 

Petek, . maj  

 

19.00  Kelner Viktorijo, obl. in mamo ože o 

Boni acij 
 

 

 

Sobota, . maj  

 

19.00  mamo Novak vano, obl. in Martinove 

Pahomij 
 

 

 

 

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

10. maj, Job 
 
 
 
 
 

 

 

10.00 

 

za farane in dobrotnike 

 iz Svinjskega 

 Kovač Marjana, obl. 
 rbančič Martina, obl. 

 

MAŠE, lahko spremljate v živo, vsak dan na spletni strani: 
http://sentrupert.donbosko.si ter nato kliknete na slikico naše cerkve nad 
katero piše prenos iz cerkve. Ogledate si lahko tudi starejše posnetke. 

VZDRŽEVANJE ŽUPNIJE 
ko je vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujete svete maše in 

podprete svoje župnije in duhovnike s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko 
nakažete na bančni račun župnije ali osebni račun.  
 
Župnija Šentrupert   Jakob Trček 
Šentrupert 20    Šentrupert 20 
SI56 0297 1009 2044871  SI56 0297 1244 9570 507 
namen: dar za cerkev namen: maša in nato številko maše, ki 

jo boste dobili po telefonu ob naročilu 
sv. maše. 


