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Kače na drevesih … Ljudsko izročilo pravi, da gredo na šmarni dan vse kače na

drevesa (Leto svetnikov III, 403). Takšno izročilo pa seveda postavlja tudi kakšno
vprašanje o tem, kakšni so razlogi za to dogajanje in kakšen je nauk te zgodbe.
Kača na drevesu nam kliče v spomin prvo omembo kače v Svetem pismu, ki je ravno z
drevesa zapeljala prvega človeka in s tem priklicala nase Stvarnikovo prekletstvo: »Ker si
to storila, bodi prekleta med vsemi zvermi in vsemi živalmi polja. Po trebuhu se boš
plazila in jedla prah vse dni življenja« (1 Mz 3,14). Judovsko izročilo pravi, da je kača
pred prekletstvom hodila pokonci in se z lahkoto vzpenjala tudi po drevesih. Sicer se
nekatere kače še vedno plazijo tudi po drevesih, vendar sodobne raziskave kažejo, da se
pri tem oprijemljejo podlage kar trikrat močneje, kot je potrebno, ker se bojijo, da bi padle
na tla. Poleg navedenega prekletstva pa si je kača nakopala še drugo hudo grožnjo:
»Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med tvojim zarodom in njenim
zarodom: Ta bo strl tvojo glavo, ti pa boš ranila njegovo peto« (1 Mz 3,15). Žena, ki je
kači glavo strla, je blažena Devica, kakor pravi pesem v čast Brezmadežni: »Zavistni kači
na glavó stopila si ter strla jo, spočeta si brez madeža, zato slavi te zemlja vsa.«
Besedilo nam kliče v spomin številne upodobitve Brezmadežne, ki stoji na zemeljski obli in
na glavi kače, ki se zvija pod njo.
Razlaga kače, ki je na šmarni dan na drevesu, je preprosta: Tudi kače so pod
prekletstvom in se plazijo po tleh, dokler je njihova sovražnica Žena na zemlji, da
lahko stre njihovo glavo. Ko pa Žena opravi svoje poslanstvo in se vrne v nebo, si
tudi kače oddahnejo in splezajo nazaj na drevo, kjer so bile pred prekletstvom.
In nauk te zgodbe je razveseljiv: Kača na drevesu oznanja veličastno resnico o rešitvi,
ki jo je izvoljenemu ljudstvu prinašala bronasta kača, obešena na drevo v puščavi:
»Če je koga kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ« (4 Mz 21,9). In
oznanja veličastno resnico, ki jo opeva hvalospev o zmagoslavju križa: »Sovražnik,
ki je na drevesu v raju zmagal, je bil na drevesu križa premagan.« In, četudi drevo v
tem primeru ni omenjeno, oznanja uresničitev veličastne Izaijeve mesijanske prerokbe, ki
pravi: »Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo, v baziliskovo luknjo bo odstavljeni
vtikal svojo roko: Nič hudega ne bodo storili, nič pogubnega naredili na vsej moji
sveti gori. Kajti dežela bo polna spoznanja Gospodovega, kakor vode pokrivajo

globino morja« (Iz 11,8-9). Podobno zagotovilo nam naš Gospod daje tudi v evangeliju:
»Tiste pa, ki bodo verovali, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo hude
duhove izganjali, nove jezike govorili, kače dvigali z rokami, in če bodo kaj
strupenega izpili, jim ne bo škodovalo, na bolnike bodo roke polagali in ti bodo
ozdraveli« (Mr 16,17-18).
Dragi v Gospodu! Razveselimo se Gospodove obljube tudi mi: »Glejte, dal sem vam
oblast, stopati na kače in škorpijone in na vsako sovražnikovo moč in nič vam ne bo
škodovalo. Vendar se ne veselite tega, da so vam hudi duhovi pokorni, ampak
veselite se, da so vaša imena zapisana v nebesih« (Lk 10,19-20).
Zapisana v nebesih – kamor gre na šmarni dan naša Mati in Kraljica! škof Jurij
Pon., 13. 8.
Poncijan in Hipolit
Tor., 14. 8.
Maksimilijan Kolbe
Sre., 15. 8.

MARIJINO
VNEBOVZETJE

Ob 8. uri
Za + brata Antona
Reflaka in starše
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Stanka
Žvikarta in
vse + Mrakove
Ob 11.30
za + Elizabeto in
Franca Petruna
Čet., 16. 8.
Rok
Pet., 17. 8.
Hijacint
Sob., 18. 8.
Helena (Alenka)
Krstna sobota …
Ned., 19. 8.

20. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri
za + Miro Kresnik
Ob 19. uri
v dober namen …
OBNOVITEV IZROČITVE BOŽJI MATERI MARIJI
V mesecu avgustu kristjani z veseljem praznujemo Marijino
vnebovzetje. Na ta dan so Marijina svetišča polna romarjev, pa tudi
župnijske cerkve so praznične. Letos bomo praznik obhajali ob stoti
obletnici konca prve svetovne vojne, ki jo je papež Benedikt XV.
imenoval »nekoristna morija«. Tudi med našimi ljudmi je zahtevala zelo
veliko žrtev. Letos mineva tudi petinsedemdeset let, odkar je škof
Gregorij Rožman 30. maja 1943, sredi divjanja druge svetovne vojne
in bratomorne revolucije, ljubljansko škofijo in ves slovenski narod
posvetil Marijinemu brezmadežnemu srcu.
Zato bomo izročitev Mariji obhajali še bolj goreče, saj se nam vedno
znova razodeva kot Kraljica miru, ki nas spodbuja k molitvi in delu za
mir. Prosili jo bomo, naj našim voditeljem in vsem nam izprosi
potrebne modrosti, da bi odločitve vedno sprejemali ob misli na
skupno dobro in za prihodnost našega naroda.
msgr. Stanislav Zore OFM nadškof

Ob 19. uri
za + Ivana Miheliča ter vse žive in + v Robnikovih družinah
Ob 19. uri
za + Tino Perme, roj Pungartnik
Ob 15. uri Bogu in Devici Mariji na čast za dušni in telesni blagor
Maje Marije Ivkovič in Darjana Karata
… slovesnost in daritev oblikuje oktet SUHA
Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam:
Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi,
nimate življenja v sebi.« (Jn 6,53)

Ob 8. uri
za + Ivana
Pogača in
vse + Rokove
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za vse +
Pušnikove

Jezus se spopada z našo težavo, kajti težko dojemamo resničnost
duhovnih vrednot, Jezusovo božansko navzočnost, ki je utelešena v
Kruhu in Vinu. Zemeljska hrana je za zemeljsko življenje … duhovna
hrana za večno življenje.
Evharistični kruh je nekaj živega, kakor je živ Jezus Kristus: »Tisti, ki
mene uživa, bo živel po meni.« Kdor uživa Kruh in Vino, mora danes
in tukaj biti kot oživljajoče Telo Kristusa, ki je sposobno, da izvršuje
njegova dela. »Blaženi so tisti,« piše Klemen Aleksandrijski, »ki
pravice lačne hranijo z razdelitvijo kruha« (SS 292).
Dar, ki smo ga prejeli, po nas postaja dar za druge. Življenje ni mogoče
drugače ohraniti, kakor da ga darujemo naprej!
Kristusovo telo naj ohrani mojo, tvojo dušo za večno življene!

Presveta Devica Marija!
Ti si Jezusova mati, ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in
da bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Molitev slovenskih škofov, 15. avgust 1992
Pon., 20. 8.
Bernard
Tor., 21. 8.
Pij X.
Sre., 22. 8.
Devica Marija
Kraljica
Čet., 23. 8.
Roza iz Lime
Pet., 24. 8.

JERNEJ

Ob 19. uri
za + Marjeto
Zorec

Ob 19. uri
za + Justino Ovčar, obl.
Ob 19. uri
za + Antona Vidmarja
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri za + starše Plevnik, 3 sestre in 3 brate ter
Janeza in sina Janka Fekonja
Natanael – Bartolomej. To je tisti apostol iz Kane Galilejske, Filipov
prijatelj. Kakšen prizor! Filip sreča Jerneja: »Njega, o katerem so pisali
Mojzes v postavi in preroki, smo našli: Jezusa, Jožefovega sina, iz
Nazareta.« Takoj se razodene Jernejeva hudomušnost. »Iz Nazareta
more priti kaj dobrega?«/…/ »Pridi in poglej!« In sta šla. Ko ju Jezus
zagleda, reče: »Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.« Pokončni
človek. Poštenjak. Lepše legitimacije bi mu ne mogel nihče napisati. Zdaj
se hudomušnost spremeni v radovednost: »Od kod me poznaš?« /…/

»Preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem
te videl.« Zdaj ga je podrlo: »Učenik, ti si božji Sin, ti si Izraelov kralj!«
Res odkrita, poštena duša. Legende vedo povedati, da je bil sonce
apostolskega zbora in je vedril mrke duhove. Jezus ga je ljubil. Da je
umrl mučeniške smrti, to je bilo že kar uzakonjeno za apostole prvih
časov. Vedri apostoli! Da bi jih bilo čim več v današnjih težkih, mrkih
dneh! Saj Bog zna uporabiti vsak značaj, da se le preda božji milosti in
poslanstvu. A po naravi imajo vedri ljudje nekaj, kar apostolsko delo
olajša, ker imajo lahek dostop do ljudi.
Bog nam daj vsem nekaj te vedrine!
Sob., 25. 8.
Marijin spomin
Ned., 26. 8.

21. NEDELJA
MED LETOM

Ob 8. uri
na Sv. Antonu
za vse
+ Vamlekove

Ob 19. uri
za + Marijo Petrun in starše Horžen
»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi
trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga.« (Jn 6,68-69)
Po daljši (evharistični) katehezi smo na izpitu; postavljeno nam je samo
eno vprašanje: Jezus, DA ali NE? Vedno lahko mirno odidemo.
Nikogar ne drži s silo. Kristjani se ne rodimo, ampak postajamo, po veri
staršev in po lastni odločitvi.
Pogosto doživljamo čas preizkušnje. Ni nam všeč, da Jezus ni za
kompromise, da ne popušča, da ničesar ne prilagodi času in razmeram,
da bi barantali kot na bolšjem trgu. Kdor pač ostane, pred njim pade na
kolena.
Ni namreč mogoče biti malo z Jezusom in malo tudi proti njemu. Nam
je tako všeč: malo tukaj, malo tam, včasih pa še kam drugam.
Ostajam! Ne zahtevam nobenih olajšav.
Gospod, še vedno si Beseda večnega življenja!

LEPA NEDELJA na čast SV. JERNEJU,
župnijskemu zavetniku
Ob 10. uri … procesija z Najsvetejšim, nato daritev …
za + Sabino in Franca Miheliča
za + Jožefo in Jožefa Zaveršnika
Duhovni voditelj in spovednik: kapucin br. Milan Kvas OFMCap
Po sv. maši, pri Vili Vicman, druženje ob »Jernejevi župi«.

Vsakdo more najti prostor pod Marijinim plaščem.
Če si je njen Sin s svojim trpljenjem vse ljudi izbral za brate in sestre,
potem Marija ne more drugače, kakor da je vsem tem mati.
(Hans Urs von Balthasar)

Od 26. 8.
do 7. 9.'18
bom odsoten –
zdoma!

Ta čas me bosta nadomeščala:
g. dekan dr. Ivan Rojnik (02/887 15 07) in
g. Marko Drevenšek (02/876 11 77 ali 041/559 549)

Ned., 2. 9.
22. NEDELJA
MED LETOM

Ob 11. uri
na Sv. Antonu
pri lovski koči
za žive in
+ člane
LD Orlica
(sv. mašo bo
daroval dekan
dr. Ivan Rojnik)
Sob., 8. 9.
ROJSTVO
DEVICE MARIJE
Prva sobota

To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene.
(Mr 7,6b)
Na ogled je ogromna ladja. Ob koncu ogleda sinček vpraša očeta:
»Kaj pa morje?« Vse vemo, vse poznamo, vse, kar smo naredili – pa
so samo igrače na morju – morja pa ne poznamo.
Srce, srce, ne le obredno umite in nadišavljene roke, iz srca pa
zaudarja po gnilobi; kaj ustnice, ki izgovarjajo molitev, srce pa hrani
sovraštvo; kaj kozmetika na obrazu, srce pa kot neobrezan divjak!
»V Bibliji je beseda srce uporabljena kakšnih desetkrat, ko gre za
del telesa, medtem ko je več kot tisoč primerov, v katerih je
razlaga meteforična. Srce ima osrednjo vlogo v duhovnem
življenju: misli, odloča, snuje načrte, potrjuje svojo odgovornost«
(SS 569).
Če nisem gospodar svojega srca,
potem me imajo v oblasti temne sile zla.
Čisto srce, o Bog, mi ustvari!

Ob 8. uri za + Ruperto Plemen
Ob 10. uri LEPA NEDELJA na Janževskem vrhu
»MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA«
za + Štefanijo in Jožefa Grubelnika
Spomin: za žive in + člane LD Janžev vrh
Z vami bodo Don Boskovi salezijanci iz skupnosti v Mariboru
»Moje srce se raduje zaradi tvoje pomoči. Peti hočem GOSPODU,
ker mi je povrnil dobro.« (Ps 13,6)
Mehovi stare zaveze so prepereli. Bog je zato moral za novo vino
nove zaveze pripraviti nove mehove. In ustvaril je čudež nad čudeži:
lilijo sredi tega sveta, Marijo. Pognala je sredi puščave in naznanila
pomlad in nove čase.
Hvala ti, dobri Bog,
da si nas po Mariji pritegnil za svoje sodelavce!

Dan češčenja, molitveni dan v Ribnici na Pohorju
Ob 8. uri za + Krist(in)o Mihelič – po maši …
molitvena ura pred Najsvetejšim …
vabljeni članice (i) Živega Rožnega venca
Ob 11.30 za + Jerico in Rajmunda Helbla ter sina Rajka
Ob 19. uri za + Antonijo Pušnik, roj. Šantl
Ned., 9. 9.
23. NEDELJA
MED LETOM
Prva nedelja –
darovanje za
potrebe župnij

»Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«
(Mr 7,37)
Zahodni svet (krščanstvo) ne pozna kast kot Indija. »Razslojeni« smo
pod drugimi vidiki: bogati imajo povsod privilegije, revni so povsod v
ozadju in zapostavljeni … Sedaj se že EU krha, ker veliki (bogati) ne
prenesejo, da bi bili enaki z majhnimi (revnimi in manjvrednimi).

Ob 8. uri
za vse + v družinah
Čas in Rižnik ter
Jakoba Vezovnika
Ob 11.30
za + Marijo Iršič

Jakobovo pismo bi moralo biti vsaj v dodatku k Evropski ustavni
pogodbi!
Jezus je povsem drugačen: vsi prizadeti so deležni njegove
pozornosti. »Efata – odpri se!« in gluhega vrne v svet ljudi, ki slišijo.
Prav pomenljivo zaključi Marko: »Vse prav dela!« Lahko bi dodali tudi
Lukovo misel, da je hodil iz kraja v kraj in delal dobro. In še Markovo,
da je besede potrjeval z dejanji.
Dela krščanske ljubezni so naše spričevalo. Da bi vse prav delali.
Jezus, odpri nam srce in roke za stisko bližnjega!

Ob 10. uri na Sv. Antonu srečanje zakonskih jubilantov
za + Ivano Rupreht in Albina Kuna ter sorodnike

»Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju,
ki je šel zgodaj, najemat delavce za svoj vinograd.« (Mt 20,1)
Mi vsi smo tukaj na zemlji njegovi delavci. Tukaj je čas dela, tam v nebesih pa čas
počitka. Tudi Marija je šla iz te solzne doline k svojemu Sinu. Tudi za nas bo prišel
čas, ko bomo slavili Gospoda in se večno veselili v njem. Do takrat naj nam bo Božja
mati zgled in priprošnjica, da se bomo skupaj z njo veselili radosti večnega življenja.
Anton Martin Slomšek

Pon., 10. 9.
Nikolaj Tolentinski

Tor., 11. 9.
Bonaventura
Sre., 12. 9.
Marijino ime
Čet., 13. 9.
Janez Zlatousti
Pet., 14. 9.
POVIŠANJE SV.
KRIŽA
Sob., 15. 9.
Žalostna Božja Mati
Ned., 16. 9.

24. NEDELJA
MED LETOM
Ob 8. uri
za vse +
Miheličeve:

Dan češčenja, molitveni dan na Sv. Antonu na Pohorju
Ob 9. uri na čast sv. Antonu Padovanskemu
za dušno in telesno zdravje
Ob 10.30 za vse Čavkove ter sestri Antonijo in Emilijo
Ob 19. uri za + Marjeto Zorec
Ob 19. uri
za + Julija Lesjaka in + Samčevo družino
Rekolekcija – srečanje dekanijskih duhovnikov …
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Stojana Podlesnika
Ob 19. uri
za + Avguština Podlesnika in sestro Kristino Miklavc
Ob 17. uri v Josipdolu za + Rudolfa Bratkoviča in sorodnike
Ob 19. uri za + Marijo Planišič, roj. Fornezzi
KATEHETSKA NEDELJA – začetek veroučnega leta 2018/19
»Če hoče kdo iti za menoj, naj se sam sebi odpove in
vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mr 8,34b)
Kaj pomeni za nas: Vera brez del je mrtva? To je isto kot odgovor na
Jezusovo vprašanje, kdo je On za nas! To je življenjski nagradni kviz.
Nagrada je milijardna. Kaj vse bi storili, da bi jo dobili. O Kristusu preveč
vemo, da bi vedeli, kdo je. Tudi Petru tega ni povedala pamet, razodel

Kristino in
Rajmunda ter
Jožeka in Elico
Ob 11.30
za + Marijo Uran
in sorodnike

mu je nebeški Oče. Kajti, čim Jezus ni bil po njegovem okusu, mu že
vsiljuje svoj pogled – človeško vedenje. In prislužil si je oster ukor z
besedo – satan.
Moj odgovor: kdo je Jezus? Nikdar ni dokončen, vsak dan znova se
trudim, da bi svoj korak usmeril po njegovem, da bi moje besede
razodevale njegovo misel. Pustim mu, da me presega in preseneča. On
ve, da bi rad vedel. Še rajši pa poklekujem pred njim in ga molim:
Moj Gospod in moj Bog, ti veš, da te imam rad!

Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Miroslava Kolmana
VEROUČNO LETO 2018/19
V razmislek … DRUŽINA ... uršulinka s. Helena Eržen OSU
Nekaj let že poučujem verouk v različnih župnijah, manjših in večjih, mestnih in bolj vaških.
Vendar je letos šele drugič, ko imam pri verouku otroke, ki prav vsi živijo skupaj z
mamo in očetom. To me navdaja s posebno hvaležnostjo za te družine. To ni nekaj
samoumevnega. Je poseben dar, predvsem za te otroke a tudi za vso našo družbo.
Verjetno ne ostajajo skupaj, ker bi bili brez težav. Prav gotovo pa kažejo na to, da vrednote
kot so družina, zvestoba, pogovor, odpoved, žrtvovanje, vera, molitev, ljubezen … še živijo.
Na družino, s čimer mislim očeta, mamo in otroke, gledam kot na tisto prvo zavetje za
otroka, na dom in odnose, ki naj bi otroku dajali občutek sprejetosti, ljubljenosti, nežnosti,
varnosti, topline … Očetu in materi je zaupano in sta poklicana, da odgovarjata na
otrokova hrepenenja, čutenja in potrebe. Pri tem imata pomembno, bistveno in
nenadomestljivo vlogo. Otrok je sad njune ljubezni in je dar, čigar celosten razvoj in vzgoja
sta jima zaupana. V pomoč pri tem poslanstvu jima je lahko marsikaj in marsikdo. Obstaja
veliko teorij vzgoje, knjig, predavanj … prav tako raznih socialnih, svetovalnih, vzgojnih
služb in delavcev. Pa botrov, prijateljev, tet, stricev, starih staršev … Mnogi lahko
pomagajo, vendar mamica in očka sta nezamenljiva in nenadomestljiva. Bolečina in
praznina nastane, če ju ni pri vzgoji njunih otrok.
Na neizmerno vrednoto družine pokaže tudi Bog, ki bi gotovo lahko našel kakršen koli način
bivanja med nami, pa je izbral prav družino kot tisti »prostor«, kjer bo rasel in se vzgajal
Božji Sin Jezus. Svojega ljubljenega Sina je zaupal Mariji in Jožefu. Ne vem zakaj.
Verjamem pa, da Bog ve!
Sveta družina, prosi za nas!
Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo!
V nedeljo, 16. 9. 2018, začnemo novo veroučno leto 2018/19 z daritvijo – s sv. mašo … ali
ob 8. uri ali ob 11.30! Takrat boste lahko starši letošnjih prvošolcev otroke vpisali v 1.
razred veroučne šole. Vabljeni!
Pri verouku bomo uporabljali naslednje veroučne učbenike in delovne zvezke:
za 1. razred: PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO – delovni zvezek; za 2. razred:
PRAZNUJEMO Z JEZUSOM – delovni zvezek; za 3. razred: KRISTJANI PRAZNUJEMO
SKUPAJ – delovni zvezek; za 4. razred: POT V SREČNO ŽIVLJENJE – učbenik in delovni

zvezek, za 5. razred: ZNAMENJA NA POTI K BOGU – učbenik in delovni zvezek in za 6.
razred: SKUPAJ V NOVI SVET – učbenik in delovni zvezek. V pripravi na prejem sv. birme,
v 7. in 8. razredu, uporabljamo učbenik PRIDI, SVETI DUH.
Starši! Priskrbite otrokom veroučne učbenike in delovne zvezke!
Liturgični zvezek, ki bo tudi letos nepogrešljiv sopotnik veroučencev, bodo prejeli v dar od
župnije!
Kako težko je biti oče in mati!

O Bog, oče vseh,
kako težko je z otroki!
Ne poslušajo.
Zahtevajo.
Grdo odgovarjajo.
Ne sodelujejo.
Delajo ravno nasprotno od tega,
kar jim rečemo.
Kako ravnaš ti z nami,
tvojimi otroki?
Pomagaj nam,
da bomo vsaj malo oče in mati,
kakor si ti do nas.
La famiglia prega

Kako težko je biti otrok!
Gospod Jezus,
kako težko je s starši!
Nikoli niso zadovoljni.
Zahtevajo.
Ukazujejo.
Očitajo nam,
kaj vse so morali žrtvovati za nas.
Imajo nas za svojo lastnino.
Ti, ki si bil otrok kot mi,
in si tudi kdaj povzročil
kakšen problem Mariji in Jožefu
s svojim obnašanjem in
s svojimi odgovori,
pomagaj nam!
Pomagaj nam,
da bomo to,
kar smo,
ne da bi povzročali skrbi
svojim staršem.
La famiglia prega

Kdor ljubi, zmore vse

Ljubiti pomeni izžarevati toplino, ne da bi drug drugega zadušili.
Ljubiti pomeni biti ogenj, ne da bi drug drugega opekli.
Ljubiti pomeni biti si blizu, ne da bi si drug drugega lastili.
Ljubiti pomeni drug drugega občudovati, ne da bi se ga oklepali.
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