
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
1. PON 
sv. Oliver Plunkett 19.h  +   Janez Resnik 

2. TOR 
Ptujskogorska 
Mati Božja 

7.30  +   Albin Rozman 

3. SRE 
sv. Tomaž, apostol 19.h  +   Jože Zupančič 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 7. julija. Starše 
krstnih kandidatov 
vabim h krstni pripravi v 
ponedeljek, 1. julija po 
sveti maši. 

4. ČET 
sv. Urh 19.h       za duhovne poklice 

5. PET 
sv. Ciril in Metod 19.h  +  starše Košnjek in Studen 

Na prvi četrtek bo po 
maši molitvena ura in 
adoracija do 20.30. ure. 

6. SOB 
sv. Marija Goretti 19.h  +   Franc Pirc 

7. NED 
14. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10.h  +   Tončka Arnež 

Na prvi petek bom z 
zakramenti obiskal 
bolnike in ostarele po 
domovih. 

8. PON 
sv. Kilijan 19.h  +   Angelca Markun 

9. TOR 
kitajski mučenci 7.30       za zdravje 

V nedeljo, 7. julija je 
pričetek oratorija s 
sveto mašo ob 10. uri. 

10. SRE 
sv. Amalija 

19.h  +   Doroteja in Lovrenc 
               Beton 

11. ČET 
sv. Benedikt 

19.h  +   Milivoj Lapanja 
               In Pavel Lunder 

Mašne namene za mesec 
avgust sprejemam med 
počitnicami po vsaki 
sveti maši. 

12. PET 
sv. Mohor, Fortunat 19.h       v dober namen 

13. SOB 
sv. Henrik II. 19.h   +   Jože Hudoklin 

14. NED 
15. ned. med letom 

8.h       za žive in umrle župljane 
10h  +  Marija, Franc Debeljak 
             in Anica Studen  

Šolsko in veroučno leto je pri koncu. 
Pričele so se tako težko pričakovane počitnice. Potrudi se, da tvoji prosti 
dnevi ne bodo polni dolgočasja in brez vsakršnih doživetij. Na voljo ti je 
mnogo priložnosti, da prosti čas preživiš bogato in zabavno ter v družbi novih 
ter starih prijateljev. Oratorij, ustvarjalne delavnice, igra na prostem in še 
mnogo priložnosti se ti ponujajo. Izkoristi jih. Ob vsem tem pa ne pozabi, da 
te vselej spremljata tvoj angel varuh in nebeška Mati Marija. Jezus pa te tudi 
v teh počitniških dneh pričakuje pri sveti maši. Ne, ni odšel na počitnice, tukaj 
je zate. Četudi odideš v drugi kraj, te že čaka tam. 
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POŠLJI DELAVCE NA SVOJO ŽETEV 
 

 
 

Tisti čas je Gospod določil še  
drugih dvainsedemdeset in  
jih poslal pred seboj po dva  
in dva v vsako mesto in kraj, 
kamor je sam nameraval.  
Rekel jim je:  
»Žetev je obilna,  
delavcev pa malo.  
Prosíte torej Gospoda žetve,  
naj pošlje delavce  
na svojo žetev. Pojdite!  
Pošiljam vas kakor  
jagnjeta med volkove. 
Ne nosíte s seboj  
ne denarnice, ne torbe, 
ne sandal in spotoma  
nikogar ne pozdravljajte!  
V katero koli hišo pridete,  
recíte najprej: »Mir tej hiši!« 

  
(Lk 10,1–5) 

Jezus nam ni naročil, naj bomo zvitorepe 
lisice, bodeči ježi ali strahopetni zajci. 
Jagnjeta naj bomo. Jagnje je prikupno, ne 
misli hudega, ni se ga treba bati. Malo 
zahteva, daje pa vse: volno, kožuh in meso. 
Ko nas Jezus pošilja kot jagnjeta med 
volkove, hoče reči, da evangelija ne smemo 
oznanjati in braniti s sredstvi, ki so lastna 
volkovom. Nasilje naj premagujemo s 
krotkostjo, hudobijo z dobroto, izkoriščanje 
s pravičnostjo, laž z resnico. Če se kdo 
spravi na nas z vsemi sredstvi, ki jih 
premore, bo to tem večji dokaz, kako je 
potreben našega pričevanja. 
Po človeški pameti bodo volkovi imeli lahko 
delo. Pokazali bodo zobe in jagnjet ne bo 
več. Ali Jezus tega ne ve? Najbrž ve, toda 
očitno ne računa samo s človeško pametjo. 
Računa z Božjo močjo, ki se pokaže takrat, 
ko je oznanjevalec evangelija brez moči. 
Naše župnijske maše sredi nedeljskih 
dopoldnevov se počutijo kakor nebogljen 
jagenjček med širokim naborom ponudb 
širom naokrog prav ob tej nedeljskih uri. 
Vse številčnejše možnosti se pojavljajo, ki 
so kakor jate lačnih volkov, ki vztrajno 
odjedajo naša nedeljska evharistična slavja. 
Nič bolje se ne godi verouku sredi kopice 
obveznih in neobveznih predmetov in 
obšolskih dejavnosti. 
Zgodovina pozna obdobja, v katerih so bili 
kristjani bolj volkovi kot jagnjeta. Ali so nam 
tista obdobja v čast in Cerkvi v blagoslov? 
 

Po: p. F. Cerar 
 

 



 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

7.7.2019 ob 8.00 
1. berilo: Ljubo Tomažič 
2. berilo: Špela Sajovic 

 

7.7.2019 ob 10.00 
animatorji 

 
14.7.2019 ob 8.00 

1. berilo: Janez Sajovic 
2. berilo: Petra Tomažič 

 

14.7.2019 ob 10.00 
animatorji 

 

 
Nedeljska in praznična 

Božja beseda: 
 

5.7.2019: Sv. Ciril in Metod  
»Jaz sem dobri pastir. 
Dobri pastir da svoje življenje 
za ovce.« (Jn 10,11) 

 
7.7.2019: 14. nedelja med letom  
Iz 66,10-14; Ps 66,1-7. 16.20; Gal 
6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 
Dvainsedemdeseteri so se veseli 
vrnili in govorili: »Gospod, celo 
demoni so nam pokorni v 
tvojem imenu. (Lk 10,17) 

 
14.7.2019: 15. nedelja med letom  
5 Mz 30,10-14; Ps 69,14.17.30-31.33-
34.36-37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37 
In Jezus mu je rekel: »Pojdi in 
ti delaj prav tako!« (Lk 10,37b) 

 

5. julij: sveta brata Ciril in Metod 
 

Vsemogočni Bog,  
oče vseh ljudi, 
veliki družini  

slovanskih narodov  
si dal sveta brata  
Cirila in Metoda 

za apostola evangelija  
in učitelja krščanske omike.  

V Svetem Duhu  
nas razsvetljuj in vodi,  

da bomo  
po njunem zgledu in priprošnji  

služili svojemu ljudstvu  
in ostali trdni v veri  

in ljubezni do Cerkve. 
 

 
 

Zahvaljujemo se ti za sveta brata.  
V naši kulturi sta pustila globoko 
sled; prva sta začutila lepoto 
 našega jezika.  
Prinesla sta nam luč, tvoj neomajni 
evangelij. Nista se ustrašila napora, 
ko sta usmerila svoj korak med 
pogane. Tujca med tujci sta nam 
postala brata. Kdaj bi brez njune 
apostolske vneme spoznali tvoj 
nauk? Zahvaljen za dar njune 
velikodušne ljubezni! 

 
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh 

Počitniško razmišljanje 
Gregorja Čušina 

 
»… Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo 
in zemljo, sedmi dan pa je počival in si 
oddahnil« (2 Mz 31,17). Tako je zapisano v 
Svetem pismu. In kljub temu da se število dni 
v tednu močno razlikuje od števila mesecev v 
letu, se zdi kar prav, da po šestih mesecih bolj 
ali manj napornega dela, v sedmem mesecu 
nekoliko počijemo. In si oddahnemo. 
Vzvalovana žita, pokošene senožeti, prvi 
vročinski val …, vse nas vabi k temu, da 
zaustavimo korak. Da stopimo v senco. Da 
nekoliko počijemo. In si oddahnemo. Zato ne 
bo odveč nekaj nasvetov, kako spakirati svoj 
počitniški kovček. Ali pa torbo. Potovalko. 
Nahrbtnik. Culo. Karkoli pač. Odvisno od 
vaše usmeritve, smeri in domišljije. In nikar ne 
prenehajte z branjem vsi vi, ki si zaradi 
raznoraznih finančnih, družinskih, 
zdravstvenih, službenih in nevemkakšnihše 
recesij letos ne morete privoščiti dopusta. 
Oddih, in mislim: pravi oddih – tak, kot si ga 
je privoščil še Bog, ni vezan na denarnico, ne 
na družbo, ne na službo, še manj na zdravje 
… Oddih je stvar srca! Počitnice so sad duha! 
Zato res ni pomembno, ali ste svojo zadnjico 
odnesli do Copacabane ali do prve kopice sena, 
ali ste na obali ali na balkonu, ste šli na safari, 
splezali na streho sveta ali le do vrha stopnic 
… Pravilno spakirana prtljaga – to šteje! 
Torej … 
Prva stvar, ki jo običajno vržemo v kovček, so 
obleke in perilo. A vi tega ne potrebujete! 
Adam in Eva  sta se po rajskem vrtu 
sprehajala gola! Brez obleke in brez sramu! 
Šele ko sta jedla sad s prepovedanega drevesa, 
ki je bilo “dobro za jed, mikavno za oči in 
vredno poželenja” (1 Mz 3,6) sta si morala 

sešiti ‘sfižene’ predpasnike (1 Mz 3,7). Da ne 
bo pomote: ne priporočam nudizma! 
Priporočam pa, da se namesto počitniškemu 
brezdelju predate brezgrešju!  
Naslednji korak pri pakiranju je – toaletna 
torbica. A tudi tega ne potrebujete! Morda le 
majhno brisačko za noge. Kajti “kdor se je 
skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije 
noge; ves je namreč čist” ( Jn 13,10).  
Nazadnje v kovček vržemo še počitniško 
branje. Običajno kaj lahkega, da “pošljemo 
možgane na pašo”! A zakaj ne bi letos vzeli 
kaj za ‘dušno pašo’? Naj se vaša duša napoji 
in prepoji s čim svetim. Da se bo vaš duh 
oddahnil in nadihal na Oddihu!  

Po: G. Čušin, Na tretji strani 
 

7. julij: Nedelja Slovencev po svetu 
 

 
 

 »Slovenija mora, kot je rekel dr. 
Lambert Ehrlich, 'biti mejnik, ki druži 
in veže jug s severom, vzhod z 
zahodom. Sama ne sme biti ne eno, 
ne drugo, ne tretje. Ostati mora 
mejnik, ki druži vse, kakor Sv. 
Višarje. To nalogo bo pa Slovenija 
mogla izpolnjevati samo v svobodi, 
ne pod gospodarjem, ki bi sedel 
bodisi na jugu ali na severu, na 
vzhodu ali na zahodu ...'     Dr. Andrej Fink 
 

Naj bo trojna, se pravi matična, 
zamejska in izseljenska, Slovenija 
vsem in za vse, kjerkoli nam je dano 
živeti, primeren in prijeten krov in 
zatočišče.«                      po: radio.ognjisce.si 


