SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
4. PON
5. TOR
6. SRE
7. ČET
8. PET
9. SOB

19.h
7.30
19.h
19.h
19.h
19.h
8.h
15. nedelja med letom
10.h

+ Marija Gregorec
za dušno in telesno zdravje
+ Lovrenc in Doroteja Beton
za duhovne poklice (18.h adoracija)
+ Angelca Markun
+ starši Zadnikar in brat Peter
za žive in umrle župljane
+ družina Klari – Angela Jakopič

11. PON
12. TOR
13. SRE
14. ČET
15. PET
16. SOB

sv. Benedikt
sv. Mohor in Fortunat
sv. Henrik II.
sv. Kamil de Lellis
sv. Bonaventura
Karmelska Mati Božja

+ Stanislav Delavec
za zdravje
+ Jože Hudoklin
+ Ana in Tone Bohinjc
+ Branko Podobnik, 30. dan
+ Mihaela Ličen

17. NED

8.h
za žive in umrle župljane
16. nedelja med letom 10.h + Valentna in Stanko Divjak

18. PON
19. TOR
20. SRE
21. ČET
22. PET
23. SOB

sv. Elij iz Koštabone
sv. Arsenij
sv. Marjeta Antiohijska
sv. Danijel, prerok
sv. Marija Magdalena
sv. Brigita Švedska

10. NED

sv. Urh
sv. Ciril in Metod
sv. Marija Goretti
sv. Anton Zaccaria
sv. Kilijan
kitajski mučenci

24. NED
Krištofova nedelja
dan starih staršev

19.h
7.30
19.h
19.h
19.h
19.h

19.h
7.30
19.h
19.h
19.h
19.h

+
+
+
+
+
+

Zvezdana More
brata in starše Markun
Marjeta Čebulj
Milan Klemenčič
Milena Škufca
Marija Logaj

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

Blagoslov vozil in ostalih prevoznih sredstev bo na Krištofovo nedeljo po vseh
svetih mašah. Pri izhodu bo nabiralnik, v katerega boste lahko oddali svoj
prispevek za MIVA. Vozniki boste ob blagoslovu prejeli tudi nalepke s podobo
sv. Krištofa in molitveni kartonček.
HVALA ZA VAŠ DAR ZA MISIJONSKA VOZILA. Bog daj srečno vožnjo
vam in našim misijonarjem na priprošnjo svetega Krištofa.

Zakaj molimo očenaš?
Očenaš je čisto posebna molitev, kajti to je edina molitev, ki nas jo je naučil
Jezus sam. V sedmih korakih nam kaže, kako naj bi se pogovarjali z Bogom.
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Spletna stran:
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TO IZVRŠUJ IN BOŠ ŽIVEL
Kdo je moj bližnji? Temeljno vprašanje
naše vere in naših odnosov! Pa res
poznamo odgovor? Učitelj postave je
Jezusa skušal, a se Jezus ni dal.
Povedal mu je zgodbo in vprašanje
zapleteno vrnil: Kdo je bil bližnji nekemu
človeku, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho
in je padel med razbojnike? Jezus
sprašuje: Kaj se ti zdi, kateri od teh treh
je bil bližnji tistemu, ki je padel med
razbojnike? Učitelj je razumel: »Tisti, ki
mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu
je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!
Tisti čas je vstal
neki učitelj postave,
ki je takole skušal Jezusa:
»Učenik, kaj naj storim,
da dosežem večno življenje?«
On pa mu je rekel:
»Kaj je pisano v postavi?
Kako bereš?«
Ta je odgovoril:
»Ljubi Gospoda svojega Boga,
z vsem srcem in vso dušo,
in vso močjo
in vsem mišljenjem,
in svojega bližnjega
kakor sam sebe.« –
»Prav si odgovoril,«
mu je rekel:
»to izvršuj in boš živel.«
(Lk 10,25–28)

In kako priti do uresničitve Jezusovega
povabila Pojdi in tudi ti tako delaj?
Najprej moramo priti do spoznanja, da
je moj bližnji vsakdo. Kdo bo moj bližnji
in komu bom bližnji, je stvar moje
odločitve! Pot do tega spoznanja je
spoznanje naše revščine – ali pa še
bolje, Jezusovo učlovečenje. Po
Jezusu postajamo med seboj bratje in
sestre. On kaže na nebeškega Očeta in
nam s tem daje razumeti, da smo med
seboj vsi enakovredni in vsi ljubljeni
Božji otroci. To ne sme biti le naučena
trditev, ne more biti le fraza, ki jo
ponavljamo v pridigah, to mora biti
temelj naše vere. To je temelj naših
odnosov!

Ko pa je neki popoten Samarijan
prišel do njega in ga videl,
se mu je v srce zasmilil. (Lk 10,33)
Prvi korak, da postanemo bližnji, je, da
živimo z odprtimi očmi za druge.
Kdor ima zaprte oči v skrbi samo zase,
v sanjarjenju, ki zraste v njegovi
fantaziji, ali v sanjah, ki jih vzbudi npr.
televizija; kdor jih ima prilepljene na
svoje ambicije in načrte; kdor ne vidi
»prave« resničnosti, ker si je nataknil
plašnice ideologij in modnih smernic;
kdor si pusti napolniti oči s pretirano
predanostjo skrbi za telo, športu, glasbi,
ne more niti začeti poti, ki naj bi jo
prehodil, da bi »postal bližnji«.
Ker ne vidi tistega, ki živi ali se pojavi
pred njim.
Samo kdor »vidi«, se lahko odloča, ali
naj stopi na drugo stran ceste ali naj gre
dalje ali naj ima sočutje.
Sočutje, ki pa ni jokava in neučinkovita
sentimentalnost
iz
televizijskih
nadaljevank, niti zgolj površinski
»Revež, kako se mi smili!« Sočutje je
popolno poistovetenje s stanjem
drugega, sodoživljanje, ob katerem
vztrepeta človekova notranjost.
Gospod, Jezus, ti želiš, da na takšen
način
postanem
bližnji
vsem,
prijateljem in sovražnikom, »lepim in
grdim«.
Gospod Jezus, oprosti mi! Mogoče še
nisem postal bližnji nikomur.
Daj mi moči, da se vsak dan znova
trudim, da postanem bližnji drugemu;
da bom lahko uresničil svoje
poslanstvo; da bom oznanjal tvojo
ljubezen.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Imam čas
Zgodilo se je v manjšem nemškem
mestu. Starejša gospa se je odpravila
od doma in počasi hodila po ulici.
Prišla je do prehoda za pešce, se
ustavila in čakala na pločniku.
Voznik velikega tovornjaka je
pritisnil na zavoro, da bi gospa lahko
šla čez cesto. Za tovornjakom se je
ustvarila vrsta vozil. Tovornjakar je z
roko dal znamenje ženi, naj gre čez
cesto.
Gospa je pogledala voznika in mu
zaklicala:
»Najlepša hvala, zelo prijazni ste, a
imam čas. Nikamor se mi ne mudi.«
Voznik je speljal nekoliko naprej,
zapeljal na rob ceste, stopil iz kabine
in se odpravil do gospe. Dal ji je roko
in rekel: »Želel sem od blizu videti
človeka, ki ima danes dovolj časa in
se mu nikamor ne mudi.«

KRIŠTOFOVA NEDELJA
24. julij
V Cerkvi na slovenskem ob
Krištofovi nedelji blagoslavljamo
vozila in zbiramo darove v ta namen.
Ustanova MIVA deluje v okviru
Misijonskega središča Slovenije in je
članica svetovne MIVA ter že
desetletja zbira sredstva za prevozna
sredstva v misijonskih deželah. Večji
del zbranih sredstev namenijo za
potrebe slovenskih misijonarjev,
vsako leto pa poskrbijo tudi za vozilo
neslovenskega misijonarja.
Neizmerna je hvaležnost naših
misijonarjev, ki z vozili, katerih
nakup omogočijo dobrotniki s svojo
darežljivostjo, zmorejo bolje in lažje
vršiti svoje poslanstvo v oddaljenih
krajih, v nemogočih razmerah, v
pomoč bolnikom, šolarjem, učiteljem,
lačnim.

Po: B. Rustja,
Zgodbe za skladen zakon in srečo v družini

Poletni meseci so idealen čas, da se
družina nekoliko umiri. Šolske
obveznosti in obšolske dejavnosti v
poletnih tednih odpadejo, zato je
priložnost, da več časa namenimo
drug drugemu. Najdimo priložnost
za družinski oddih ob morju, v
hribih, za kakšen izlet ali pa kar
tako, za čas da sedemo skupaj in se
naužijemo bližine drug drugega ter s
polnimi pljuči zadihamo tudi v naših
medsebojnih odnosih.

Ministrantski dnevi
Lovrinova planina, 27.6. – 30.6. 2022

Apostolski nuncij v Iraku, nadškof
msgr. dr. Mitja Leskovar je del svojih
»počitnic« delil tudi z ministranti
naše župnije. Bog mu povrni za
njegovo gostoljubnost in spremljanje,
ki naj okrepi telesno in duhovno rast
naših ministrantov.
Bralci Božje besede v nedeljo:
10.7.2022 ob 8.00
1. berilo: Matija Strniša
2. berilo: Alenka Gašperlin
17.7.2022 ob 8.00
1. berilo: Ana Peklenik
2. berilo: Marta Rudež

V TVOJE ROKE, DOBRI BOG
(večerna molitev)

V tvoje roke, dobri Bog,
ti vračam ta dan.
Ti si mi ga podaril, sedaj ti ga dam nazaj.
Ohrani v meni, kar si mi podaril,
naj vzklije seme, ki si ga danes zasejal,
in ti zaključi, kar sem sam lahko le začel.
Amen.

