
12. PON 
sv. Mohor in Fortunat 19.h  +   Milka Jerina, 8. dan 

13. TOR 
sv. Henrik II. 

7.30  +   Jože Hudoklin 
19.h  +   Marjeta Omerzel, 8. dan 

14. SRE 
sv. Kamil de Lellis 19.h  +   Ana Bohinjec, 8. dan 

15. ČET 
sv. Bonaventura 19.h  +   Marija Debeljak 

Krščevanje bo v 
nedeljo, 1. avgusta. 

Starše krstnih 
kandidatov vabim na 
priglasitev in krstni 

pogovor v ponedeljek, 
26. julija po sveti 

maši. 
16. PET 
Karmel. Mati Božja 19.h  +   Ivanka Černač 

17. SOB 
sv. Aleš 

19.h  +   Zupanovi – sestra 
                in nečak 

Molitev binkoštne 
dvorane bo v četrtek, 

29. julija ob 17.30. 
uri. 

18. NED 
16. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marta Sekne 

19. PON 
sv. Arsenij Veliki 19.h  +   Štefan Borovac 

20. TOR 
sv. Apolinarij 7.30        za ohranitev vere 

Duhovne počitnice za 
veroučence, ki jih 

vodi sestra Milena, 
bodo pri Novi Štifti 
zadnji teden v juliju. 

21. SRE 
sv. Lovrenc iz Brind. 19.h  +   Aljaž Žepič, 30. dan 

22. ČET 
sv. Marija Magdalena 19.h  +   Milena Škufca 

23. PET 
sv. Brigita Švedska 

19.h  +   Anton in Rezka 
                 Jurajevčič 

24. SOB 
sv. Krištof 

19.h   +   starše, brate 
               in sorodnike Ribnikar 

Namesto cvetja na 
grob +Milki Jerina 
so darovali: hčerka 

Olga Ložar, 
Štularjevi, Tatjana 

Novak, Gašperlinovi 
in sosedje z Bobovka. 

25. NED 
Krištofova nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Janez Zabret, obl. 

26. PON 
sv. Joahim in Ana 

19.h  +   za pokojne starše 
               in sorodnike K. 

27 TOR 
sv. Gorazd in Kliment 7.30  +   Lucija Potočnik 

Na Krištofovo 
nedeljo, 25. julija bo 

pri vseh mašah 
blagoslov vozil in 

darovanje za vozila, 
namenjena 

misijonarjem. 
28 SRE 
sv. Viktor I. 19.h  +   Karla Jelovčan 

29 ČET 
sv. Marta 19.h  +   Milka Jerina, 30. dan 

30 PET 

sv. Peter Krizolog 
19.h  +   Janez Škofic 

31 SOB 

sv. Ignacij Lojolski 
19.h   +   Podpeskar 

1 NED 

18. ned. med letom 
8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marjeta Omerzel, 30. d. 

»Jože, naj tole,  

kar sem ti povedal,  

resnično ostane med 

nama.«/ 

 
 

 
 

Tisti čas je Jezus poklical  
k sebi dvanajstére in jih začel pošiljati 

po dva in dva.  
Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi 

in jim naróčil, naj razen palice  
ne jemljejo na pot ničesar,  
ne kruha ne popotne torbe  

ne denarja v pasu,  
obujejo naj sandale in  

naj ne oblačijo dveh oblek.  
Govóril jim je:  

»Kjer koli stopite v hišo, ostanite tam,  
dokler ne odidete.  

Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas 
ne poslušajo, pojdite od tam  

in si otresite prah z nog,  
njim v pričevanje.« 

(Mr 6,7–11) 

 
OD BOGA POSLAN 

 

Božja beseda današnje nedelje nam 
govori, kako Bog v vseh časih pošilja 

ljudem svoje poslance. Izbira, koga sam 
hoče. Pokliče tistega, ki ni gluh za njegov 
glas. Da mu v usta svoje besede, ki so 
besede življenja, besede, ki ozdravljajo, 
besede,    ki   osvobajajo    od   hudičeve  

oblasti. V stari zavezi je Bog izvoljenemu 
ljudstvu pošiljal preroke. Tudi če so bili na 
zunaj za to službo nepripravni kot pastir 
Amos. Bog gleda na srce. Zadnji prerok 
stare zaveze, Janez Krstnik, je pokazal 
Poslanega od Očeta. 
Kmalu po nastopu svoje službe 
popotnega učitelja je Jezus iz Nazareta 
okoli sebe zbiral učence, nato pa poklical 
dvanajst ožjih sodelavcev, ki jim pravimo 
apostoli. To je grška beseda, ki pomeni 
»poslani«. Potem ko so bili nekaj časa v 
njegovi šoli – poslušali so njegov nauk, 
strmeli nad njegovimi čudeži, predvsem 
pa občudovali njegovo osebnost – je 
Učitelj sklenil, da jih pošlje »na prakso«. 
Pater Albin Škrinjar si tale prizor 
predstavlja nekako takole: »Jezus stoji tu, 
pred njim dvanajsteri apostoli. Veseli so, 
slovesno razpoloženi; sedaj odhajajo, da 
bodo oznanjali Božji nauk kakor Jezus. 
Stoje pred Jezusom, pripravljeni za pot, 
pa brez popotnih torb, brez denarja: po 
evangelistu Marku jim Jezus dovoljuje 
imeti palico za oporo na potovanju, ne pa 
kot orožje. Jezus razpošilja apostole 
zares kakor prave ubožce. Po dva in dva 
odhajajo od Jezusa. Spremlja jih 
Jezusova molitev. »Sveti Avguštin je 
zapisal, da je Jezus razposlal apostole po 
dva in dva zato, ker je hotel s tem 
pokazati neločljivost obeh največjih 
zapovedi: ne more biti oznanjevalec Božje 
ljubezni nekdo, ki ne z na biti pozoren na 
človeka ob sebi.  
Od Boga poslani apostol uči predvsem s 
tem, kar je! In tudi mi smo po krstu 
poklicani, da pričujemo. Bog slehernega 
od nas pošilja, da v prvi vrsti učimo s tem, 
kar smo!                                     Po: S. Čuk, Misli srca 

 



Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

18.7.2021 ob 8.00 
1. berilo: Matija Strniša 

2. berilo: Alenka Gašperlin 
 

25.7.2021 ob 8.00 
1. berilo: Ana Peklenik 

2. berilo: Andreja Zupanc 
 

1.8.2021 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 
2. berilo: Jure Sajovic 

 

 

 
 
Na Krištofovo nedeljo, to je tista, ki je 
najbližja godu sv. Krištofa (24. 7.), je 
pri nas že od leta 1987 darovanje za 
vozila, namenjena misijonarjem. 
Pobudo za to je dala organizacija 
MIVA, akcija pa poteka pri nas pod 
geslom »Za vsak srečno prevožen 
kilometer en stotin«.  
Vsekakor je vsakdo izmed nas iskreno 
povabljen, da po svojih močeh podpre 
to akcijo zbiranja sredstev za 
najrazličnejša prevozna sredstva, 
namenjena našim misijonarjem. 
 

POČITNICE Z BOGOM 
 

Zajadrali smo v drugo polovico julija. 
Šolarji imajo za seboj že praktično 
mesec počitnic, mnogi delavci in 
uslužbenci pa so na dopustu. V 
evangeliju smo slišali, da je tudi Jezus 
svoje učence, ki so se vrnili s prvega 
misijonskega potovanja in mu 
pripovedovali, kaj vse so doživeli in 
naredili, poslal na dopust. »Pojdite na 
samoten kraj sami zase in se nekoliko 
odpočijte.« To je smisel počitnic, 
dopusta: nabrati si novih moči za delo, 
najti čas zase, za svoje najbližje, sklepati 
nova prijateljstva, širiti svoje obzorje. 
Če smo kristjani, v svoj počitniški 
»program« vključimo tudi Boga, saj nas 
on čaka v vseh lepotah narave, ki jih 
odkrivamo, in v ljudeh, s katerimi se 
srečujemo. Če kristjan na počitnicah ali 
dopustu »izključi« Boga, s tem 
razodeva, da ta čas gleda kot priložnost, 
da se »razdivja«. 
Sodobni način življenja je tako hiter in 
napet, da bi človek ne mogel vzdržati, če 
ne bi vsako leto za nekaj časa 
»izpregel«. Listina druga drugega 
vatikanskega koncila o Cerkvi v 
sedanjem svetu pravi: »Prosti čas naj se 
pravilno uporablja za razvedrilo in 
utrjevanje duševnega in telesnega 
zdravja …«  
Nekoč so bili prosti dnevi vezani zgolj 
na nedelje in praznike, danes pa 
življenje prinaša še bolj »poseben stil«. 
Cerkvenih praznikov skoraj ni več, pa še 
ti so med tednom, ko mora večina ljudi 
iti na delo; nedelje za mnoge niso več 
dnevi brez dela in niso posvečene Bogu, 

kakor veleva tretja Božja zapoved, 
ampak ukvarjanju z drugačnimi opravili. 
Mnogi, ki se sicer imajo za kristjane, ne 
najdejo časa za nedeljsko mašo. 
Preprosto ne pomislijo, da je povezanost 
z Bogom neusahljivi vir notranje moči 
in miru ter medsebojne povezanosti. 
Vsak konec tedna kristjanu omogoča 
najboljšo »osvežitev«, skok v 
nadnaravni svet. To je tudi šola za 
počitniške dni in dopust. Angleži imajo 
za to izraz »holidays«, kar  v 
dobesednem prevodu pomeni »sveti 
dnevi«. 
Naj bodo ti dnevi za vse resnično sveti 
dnevi, ki bi nas prerodili, osvežili in 
okrepili.                           : S. Čuk, Misli srca 

 
POČITNICE –ČAS ZA 

ODKRIVANJE ČUDEŽEV 
 

V naročju Zemlje se nahaja veliko 
čudežev, ki si želijo biti odkriti, toda 
mi jih ne vidimo. Naše življenje je 
obdano s čudeži, ki želijo 
razveseljevati naše srce, vendar jih ne 
vidimo. Ker odpremo samo svoje oči, 
ne pa svojega srca. Ker stvari in ljudi, 
ki nam pridejo nasproti, nimamo od 
srca radi. 
Nikoli ne boš srečen, če ne boš našel 
zadovoljstva v soncu, ki sije, v 
preprosit cvetlici na travniku, ki cveti, 
v otroku, ki gre mimo in te nasmeji. 
Če si ogledujemo cvetlice in ptice in 
ljudi, ker jih imamo od srca radi, 
potem vedno vidimo veliko več, 
potem dnevno odkrivamo čudeže. 
Oglej si kdaj oblake, kako se 
premikajo: ubežne tvorbe, v katerih 

tvoja domišljija vidi skrivnostne 
pošasti. Oglej si majhnega otroka, 
kako riše. Njegova domišljija čara z 
barvicami na majhen kos papirja cel 
svet. Oglej si babico, ki boža mačko, 
dva zaljubljenca na avtobusni postaji, 
dojenčka, ki spi v otroškem vozičku. 
In odkril boš, da v vseh stvareh leži 
več, kot človek vidi površinsko: 
spomin na raj. 

 
V vsakem dnevu tičijo čudeži, človek 
sploh ne more vseh našteti. 
Ko se riba v svojem svetu odpravi na 
odkrivanje, je zadnje, kar odkrije, 
voda. Tako je tudi s človekom. 
Najbolj enostavnih in bistvenih reči 
svojega bivanja se najmanj zaveda. 
Kako pomemben je sveži zrak, ve 
komaj, ko mu grozi zadušitev. In 
kako lepo je mogoče dihati, ve šele, 
ko umre. 
Veselje ob majhnih dnevnih čudežih: 
to je ključ, ki nas pripelje do tega, da 
smo lahko vsak dan srečni. 
Čas prostih dni je priložnost, da 
majhni čudeži, ki nas obdajajo, 
napolnijo naš vsakdan. Sreča, ki se je 
bomo pa naužili, pa naj bo tisto, kar 
lahko podelimo z ljudmi okoli nas.  

Povzeto po: Phil Bosmans 


