
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 1. do 7. 7. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30  

18.30 za + Janeza Božiča 

 torek:  
7.30 za + Frančiško Vidmar 

18.30 za + Nežiko Flis, 30. dan 

      sreda:  
7.30 za + Valerijo Robnik 

18.30 za + Franca Golhleba, obl. 

       četrtek:  
7.30 za + Nežiko Flis 

18.30 v zahvalo za novomašnike 

     petek:  
7.30 na čast Jezusovemu in  

Marijinemu Srcu za zdravje 

18.30  

      sobota:  
7.30  

18.30 za + Ludvika Zabreta 

     NEDELJA  
8.00 za + starše Mošnik, sestri 

 Viktorijo in Mihelo 

10.00 za žive in rajne farane 

 

Pozdravljena Kraljica, mati 

usmiljenja, življenje, veselje in 

upanje naše, pozdravljena! K tebi 

vpije-mo izgnani Evini otroci, k te-

bi zdihujemo žalostni in objokani v 

tej solzni dolini. Obrni torej, naša 

pomočnica, svoje milostljive oči v 

nas in nam pokaži po tem izgnan-

stvu Jezusa, blagoslovljeni sad 

svojega telesa. O milostljiva, o 

dobrotljiva, o sveta Devica Marija.  
 

OZNANILA: 
 

● Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj 

ni primeren za Božje kraljestvo, je Jezus odvrnil 

mladeniču, ki se je izgovarjal, da bi se rad prej 

poslovil od domačih. Ko Bog kliče, se človek ne 

sme obotavljati, saj je optimalni trenutek 

navadno samo eden. Prosimo Jezusa, da nam 

da milost, da na njegovo milost pravočasno in 

pozitivno odgovorimo.  
 

● Jutri se pri nas začne oratorij, to je počitniški 

program za otroke. Voditeljem, animatorjem in 

vsem želimo lepo izkušnjo skupnega druženja 

in krščanskega veselja. 
 

● V torek je praznik Ptujskogorske Matere Božje. 

Tam bo že jutri zvečer ob 19. uri molitvena ura 

za duhovne poklice, sv. maša in procesija z 

lučkami. V torek pa bo škofova maša ob 10.uri. 
 

● V sredo bo celjsko škofijo obiskal novi nuncij v 

Republiki Sloveniji msgr. Speich. Srečal se bo 

tudi z nami duhovniki v Domu sv. Jožefa. 
 

● V petek godujeta slovanska apostola Ciril in 

Metod, hkrati pa je prvi petek v mesecu. 

Vabljeni k zakramentu sprave in sv. maši.  
 

● Prihodnja nedelja bo prva v mesecu, ki je 

posvečena slovenskim izseljencem. Mnogi so 

morali po svetu zaradi gmotnih razmer, 

prenekateri pa so se znašli tam kot begunci. 

Vsem želimo, da bi ohranili slovensko narodno 

in versko izročilo. Nabirka pri mašah bo za 

odplačilo cerkvenega projektorja.  
 

● V avli kapele vzemite Glasilo.  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!
!

!1.-5.7.! prvi!teden!oratorija!

!5.!7.! prvi!petek,!praznik!sv.!Cirila!in!Metoda!

!7.!7.! nedelja!slovenskih!izseljencev!

8.-12.7.!drugi!teden!oratorija!

21.!7.! Kri�tofova!nedelja!

!

30. 6. 2019                 13. nedelja med letom        Leto XV. št. 26 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
1 Knjiga kraljev 19,16.19-21 
Psalm!16!
Galačanom 5,1.13-18 
Luka 9,51-62 

Gospod je rekel Elíju: »Šafá-
tovega sina Elizeja mazili za 
preroka namesto sebe!« Ko je 
šel mimo njega, je vrgel nanj 
svoj plašč. Vstal je, šel za 
Elíjem in mu stregel. 
 

Gospod, ti si delež moje  
dediščine. 
 

Glejte le, da vam svoboda ne 
bo pretveza za mesenost, 
temveč služíte drug drugemu 
v ljubezni. Pravim torej: dajte 
se voditi duhu in nikar ne 
strezite poželenju mesa. 
 

Nekomu je Jezus rekel: »Hô-
di za menoj!« A ta je dejal: 
»Gospod, dovôli mi, da prej 
grem in pokopljem svojega 
očeta.« Drug mu je rekel: 
»Hodil bom za teboj, a do-
vôli mi, da se prej poslovim 
od svojih domačih.« 
! 

 
 

Koliko odgovorov in koliko izgovorov je 

Jezus slišal na povabilo hoje za njim! 

Verjetno je bilo nekoč in tudi danes drugih 

precej več. Kaj je tisto na tehtnici, kar 

prevaga v prid pozitivnega odgovora? To 

sta svoboda in ljubezen. Zagledan v 

imetje, navezan na lagodnost in uživaštvo, 

obremenjen z grehi bo težko zbral pogum, 

da bi šel za Gospodom, ki ne ponuja 

zemeljskih dobrin. A Jezus nas osvobaja 

vsakovrstnih zasvojenosti in zvezanosti. 

Predvsem pa nas prehiteva s svojo Božjo 

ljubeznijo, ki človeka prevzame, ogreje, 

navduši in da moči, da pusti vse in gre za 

Njim. Kristusova ljubezen nas nagiba in 

priganja v hoji za Njim, razlaga apostol.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SREČANJE MARIJINIH ČASTILCEV  
 

Na junijski spominski dan Marije Pomočnice 
se nas je več kot običajno zbralo k sv. daritvi, ki 
smo jo opravili Mariji v čast in po namenih tistih, 

ki prižigate svečke pred njeno podobo. Slovesno 

smo praznovali tudi rojstvo Janeza Krstnika. 

Po maši je župnik nanizal nekaj iz bogate Don 

Boskove izkušnje aktivne Marijine podpore pri 
njegovem delu, zlasti gradnji cerkve Marije Po-

močnice v Turinu. Krog Marijinih častilcev in do-
brotnikov se je namreč hitro širil zaradi izrednih 
milosti, ki so jih bili deležni po njeni priprošnji, pa 
naj je šlo za zdravje, družinske zadeve ali druge 
težave. Več kot tri četrtine sredstev je torej za 

svojo cerkev zbrala Marija, ali kakor je rekel don 

Bosko, da je vsaka opeka njen dar. Prisluhnili smo 

še njegovi spodbudi za opravljanje devetdnevnice 

v čast Mariji Pomočnici z osebnimi nameni. 
Obrnili smo se na nebeško Gospo z litanijami, 

ki jih pogosto molijo v cerkvi Marije Velike v Rimu 

in z don Boskovimi tremi zdravamarijami ter vzkli-

kom: Ljuba Mati večnega življenja, reši mojo dušo 
pogubljenja, sklenili srečanje. Marija naj bo mati 

naše vere!  
 

ZAHVALE ob sklepu veroučnega leta 
 

Dragi Bog! Hvala za dobro in uspešno šolsko 
leto. Hvala, da mi je dobro šlo v šoli, pri verouku, 
doma in v družini. (Pina) 

Jezus, hvala za vse dobrote. Hvala za Jezusa in 

Marijo. Hvala tudi za svet, svetnike in duhovnike. 

(tvoja Nika R.) 

Dragi Bog, zahvaljujem se ti za dobro veroučno 
leto. Prosim te za zdravje in veliko ljubezni v druži-
nah. Marija in Jezus, prosim vaju, da mojega pokoj-

nega dedija spravita v nebesa. Hvala. (Lucija) 

Bog, hvala za veroučitelja, ki nas je učil in nam 

pokazal veliko zanimivost in bil do nas prijazen.  

Bog, hvala, ker si me veliko naučil. Hvala, ker 
me varuješ. Hvala za zdravje v moji družini. Bog, 
hvala za vso ljubezen, ki mi jo daješ. Zares, hvala. 

 

OB ZAČETKU ORATORIJA 
 

Naš mladinski center bo v ponedeljek začel z le-
tošnjim oratorijem (1. do 5. julij in 8. do 12. julij), ki 

nosi naslov Imaš moč. Spoznavali bomo glavnega ju-

naka Petra Klepca in se naučili mnogo novih stvari. 
Oratorij bo potekal dva tedna, vsak teden bo pri-

bližno 80 otrok in okrog 25 do 30 animatorjev. Za 

otroke smo pripravili pestro dogajanje z različnimi 
delavnicami (cirkuška, kuharska, kreativna, medij-
ska, jezikovne, ...), obilo zabave in iger, kopanja, 

kratkih in daljših izletov... Razumljivo, da bo vsak 

dan tudi uvodna in opoldanska molitev, kateheza, 

vsak teden pa se bomo zbrali tudi pri sv. maši. Vse 

mlade in otroke priporočamo v molitev, da bi pro-
gram čim bolje uspel. 

Damijan Grlec SDB 

 

POGREŠAMO ŠALE 
 

Že večkrat je kdo vprašal, zakaj v Glasilu več ne 
objavljamo smešnic. Naj bo to za počitniški smeh. 

Policista v knjigarni kupujeta knjigo za komandir-

jev rojstni dan. »Kaj pa želite?« vpraša prodajalka. 

»Leksikon, filozofijo, roman ali kaj lažjega?« »Lahko je 

tudi kaj težjega, saj sva z avtom.« 

Policist ustavi avto, ki pridrvi z dvesto kilometrov 

na uro, omejitev pa je štirideset. »Posluš'te, ali niste vi-

deli table z omejitvijo hitrosti?« Voznik: »Kako neki! Pri 

tej brzini?« 

V nebesih so se menili, da bi napravili izlet na 

Zemljo. Zbirali so ideje. Prva je bila: Betlehem. Marija 

je proti, saj veste, da tam ni hotelov in je potrebno pre-

spati v jaslih. Za obisk Jeruzalema je nasprotoval Jezus, 

ker je imel nanj slabe spomine. Nekdo pa predlaga 

Rim. Nihče ni preveč navdušen nad tem, le Sveti Duh se 

razveseli: »Da, Rim, še nikoli nisem bil tam!« 
 

 YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

43. JE SVET PROIZVOD 

NAKLJUČJA? KDO JE 

USTVARIL SVET? 
 

    Ne. Vzrok sveta je Bog, 
ne naključje. Svet ni niti 
glede svojega izvora niti 
glede svoje notranje uredi-
tve in naravnanosti k svo-
jemu cilju proizvod 'nesmi-
selno' delujočih dejavni-
kov. Svet je Bog, ki je 
onstran časa in prostora, 
ustvaril iz nič in priklical v 
bivanje vse stvari. 
 

Kristjani verujemo, da 
lahko Božji rokopis beremo v 
njegovem stvarstvu. Janez 
Pavel II. pravi: »Spričo veso-
lja, v katerem je navzoča 
tako kompleksna organiza-
cija in naravnanost k cilju v 
njegovem življenju, govoriti o 
naključju, bi pomenilo isto 
kot prenehanje iskanja raz-
lage sveta, kot ga vidimo. 
Dejansko bi to pomenilo 
sprejemati posledice brez 
vzroka. Pomenila bi odpoved 
človeškemu razumu, ki raz-
mišlja in išče rešitve.«  

Stvarjenje sveta je 'skup-
no delo' troedinega Boga. 
Oče  je Stvarnik, Sin je smi-
sel in srce sveta: »Vse je 
ustvarjeno po njem in zanj« 
(Kol 1,16). Ko spoznamo Je-
zusa, šele prav razumemo, 
kako je svet dober. Sveti Duh 
je tisti, ki drži vse skupaj, On 
je tisti, ki »oživlja« (Jn 6,63). 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Estera, SP žena 

T Ptujskogorska Mati Božja  

S Tomaž, apostol 
Č Urh, škof  
P Ciril in Metod, slov. apostola 

S Marija Goretti, mučenka  

N Vilibald, škof  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 

KNJIGA, zlasti evangeliarij 
ima v krščanskem duhov-
nem izročilu več kot le teh-
nični pomen. Odkar ljudje 
znajo pisati, so svoje izkuš-
nje z Bogom zaupali zvitku 
spisov, knjigi, ki je postala 
Sveto pismo. Njuna beseda 
je  tisti »drugačni kruh«, ali 
kakor je rekel Jezus, da člo-
vek ne živi samo od zemelj-
skega kruha, temveč od 
vsake besede, ki prihaja iz 
Božjih ust (Mt 4,4). S to knji-
go, ki je posoda besede, so 
kristjani od nekdaj skrbno 
ravnali. Za najsvetejšo knji-
go velja evangelij, ki v 4 
evangelijih predstavlja Kri-
stusa samega. V evangeliju 
nam govori sam Kristus. 
Zato bogoslužje obdaja 
evangelij s slovesnimi obre-
di. Večkrat ga spremljajo 
ministranti, ki nosijo  sveče, 
počaščen je s kadilom in ve-
dno ga poslušamo stoje. V 
knjižnicah samostanov so 
spravljena Sveta pisma in 
mašne knjige s čudovito pi-
savo, slikami in vezavami, 
kar je zakladnica človeštva.   


