
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 8. do 14. 7. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30 za 2 Franca in Pavlo Škrabl 
18.30  

 torek:  
7.30 za + Stanka Klemenška 
18.30 v zahvalo za dobro starše 

 in življenje 

      sreda:  
7.30 za + Jožeta in Marijo Moličnik 
18.30  

       četrtek:  
7.30  
18.30 za + Olgo Mesarec 

     petek:  
7.30  
18.30 za + Ivana in Roziko Skalé  

in + Platovšek 

      sobota:  
7.30 za + Jožico Ivič, 7 dan 

18.30  

     NEDELJA  
8.00 za + Ludvika Zabreta  
10.00 za žive in rajne farane 
 

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 ter 
ostali trdni v veri in ljubezni  

do Cerkve. 
 

OZNANILA: 
 

● Pred današnjim sklepnim blagoslovom prosi-
mo, da bi se res čutili poklicane za delo za Božje 
kraljestvo, začenši v družinah, župnijskih 
občestvih in vesoljni Cerkvi. Naj nam Gospod 
podari evangeljskega duha in velikodušnosti.  
Slovencem po svetu naj Bog daje moč, da bodo 
ohranili slovensko narodno in versko izročilo. 

 

● Prisrčno se zahvaljujemo za vaše darove za 
potrebe župnije. Kar zadeva materialno 
podporo tega našega župnijskega občestva, 
lahko rečemo, da ga vzdržujete v glavnem 
obiskovalci sv. maš. Ni čudno, da tisti, ki ne 
dajejo svojega duhovnega in materialnega 
prispevka, ne čutijo pripadnosti župniji.  

 

● Ta teden bo pri nas potekal drugi teden 
oratorija. Voditeljem, animatorjem in vsem 
želimo lepo izkušnjo skupnega druženja in 
krščanskega veselja. 

 

● Kdor želi prisluhniti lepim zimzelenim popev-
kam, ima za to priložnost danes ob 19. uri v 
atriju Doma sv. Jožefa.  

 

● Med počitnicami bo ob sobotah zvečer na 
sporedu delavniška maša, saj je večina udele-
žencev pri sv. maši v nedeljo dopoldan. 

 

● Čez 14 dni bomo obhajali Krištofovo nedeljo, 
ko bomo v zahvalo za srečno prevožene poti 
lahko darovali za sklad Miva za prevozna sred-
stva slovenskih misijonarjev.  

 

● V avli kapele vzemite Glasilo. Prišla je tudi nova 
številka revije Don Bosko, v katerem lahko 
preberete pogovor z dvema našima animator-
kama in novico o prazniku Marije Pomočnice.  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!

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

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

21.!7.! Kri�tofova!nedelja!

!

7. 7. 2019                 14. nedelja med letom        Leto XV. št. 27 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Iz 66,10-14 
Psalm!66!
Galačanom 6,14-18 
Luka 10,1-12.17-20 

Kakor mati tolaži svojega 
otroka, vas bom jaz tolažil, v 
Jeruzalemu boste potolaženi. 
Videli boste in vaše srce se bo 
veselilo. 
 

Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. 
 

Meni pa Bog ne daj, da bi se 
hvalil, razen s križem našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, po 
katerem je bil svet križan 
zame, jaz pa svetu. Nad vsemi 
pa naj bosta mir in usmiljenje. 
 

Jezus je rekel: »Žetev je 
obilna, delavcev pa malo. 
Prosíte Gospoda žetve, naj 
pošlje delavce na svojo žetev. 
Pojdite in oznanjajte: ›Pri-
bližalo se vam je Božje 
kraljestvo.‹ Veselite se, ker so 
vaša imena zapisana v ne-
besih.« 
!

 

 
 

Še znamo brati govorico simbolov, narave 
in dogodkov? Nemočni smo pred grozečo 

nevihto, ne opazimo bogastva žitnega 
polja, ne občudujemo lepot čudovite 

pokrajine ali mogočnosti gora. Na žitno 
polje so se namesto kombajnov nekoč 

morali podati žanjci. Težko, a veselo delo 
za vsakdanji kruh! Na Gospodovo žetev pa 

se še vedno moramo podati ljudje brez 
strojev in posebnih pripomočkov. Tu gre 

za razdajanje daru vere, ki smo ga prejeli, 

za sprejem in podeljevanje milostnih 

darov in zakramentov,  za graditev in 

utrjevanje skupnosti, katere Glava in 

Učitelj je Jezus, za rast Božjega kraljestva, 
ki se začenja tukaj in sedaj, in se bo v 

polnosti razodelo v nebeški slavi.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

V SPOMIN NA VELIKEGA MISIJONARJA  
 

6. julija je minilo 200 let od 

rojstva velikega slovenskega 

misijonarja Ignacija Knoble-

harja. Ob tej obletnici so v Ob-

čini Škocjan razglasili leto 2019 

za Knobleharjevo leto v spomin 

svojemu velikemu rojaku. K tej 

pobudi je pristopila tudi Škofija 
Novo mesto, ki po svojih močeh 

podpira in dodaja različne dogodke, ki se vrstijo v 
tem letu. Skupni namen vseh dogodkov je namreč 
prizadevanje za večjo prepoznavnost Ignacija Kno-
bleharja v širšem slovenskem prostoru. In po odzivu 
zadnjega pol leta lahko rečemo, da ta namen 
uspeva. S poštno znamko, šmarnicami, različnimi 
razstavami in pogovornimi dogodki je Knoblehar le-

tos zares vstopil v zavest Slovencev.  

V tridnevnem sla-

vju so se zvrstili simpo-

zij v Novem mestu, slo-

vesno somaševanje 
škofov in duhovnikov v 
župnijski cerkvi v Škoc-
janu, ki ga je vodil rojak 

beograjski nadškof Sta-
nislav Hočevar, ter slo-
vesna občinska akade-
mija na trgu pred Kno-

bleharjevo rojstno hi-

šo. Pomenljivo je, da 
občina Škocjan praz-
nuje svoj občinski praz-
nik na Knobleharjev 

rojstni dan. Velikemu misijonarju v spomin so posta-

vili tudi veličastni spomenik, ki ga kot goreč apostol 
ubogih in potrebnih, vsekakor zasluži. Naj bo navdih 

tudi za nove apostolske in misijonske delavce. 

 

RELIKVIJE SV. PETRA  

ZA PATRIARHA BARTOLOMEJA V CARIGRADU 
 

Delegacija carigrajskega ekumenskega patriar-

hata se je na praznik svetih apostolov Petra in Pavla,  

29. junija 2019, udeležila maše, ki jo je papež daro-
val v vatikanski baziliki. Frančišek in pravoslavni 
nadškof Job sta ob koncu maše skupaj molila pred 
grobom sv. Petra pod glavnim oltarjem. Po maši je 
papež nadškofu dejal, da želi Bartolomeju, »svo-
jemu bratu«, nekaj pokloniti. Odpravila sta se v va-

tikansko apostolsko palačo in se napotila v kapelo 
papeškega stanovanja. Papež Frančišek je vzel reli-
kviarij z relikvijo apostola Petra, ki je pripadal Pavlu 

VI., in ga dal nadškofu Jobu. S to velikodušno gesto 
je Frančišek presenetil tako delegacijo carigrajskega 
patriarhata kot samega patriarha Bartolomeja, ki je 

novico sprejel z velikim veseljem. 

 

MINISTRANTSKE DOGODIVŠČINE 
 

Ker ministrantske obraze med počitnicami bolj 
redko vidimo pri oltarju, naj nas nanje spomnijo raz-

norazne dogodivščine.  
V soboto zvečer pride župnik v zakristijo in po-

toži: »Našemu narodu slabo kaže, ljudje niso več 
verni, komaj kdo še hodi v cerkev. Tudi organista še 
ni. Kdo pa pravzaprav igra nocoj?« Vsi ministranti 
pa v en glas: »Olimpija – Maribor!« 

Mežnar najde v zakristiji par drsalk. Po maši 
vpraša: »Kdo jih je pustil tukaj?« Matic pa posmeh-
ljivo odgovori: »Najbrž ledeni možje!« 

»Kdo je že spet z umazanimi rokami prijel za 

vrata zakristije?« župnik jezno vpraša ministrante. 
»Jaz že ne,« se oglasi Patrik, »zmeraj jih odpiram z 
nogo!« 

Župnik vpraša novega ministranta: »Koliko 
otrok je pri vaši hiši?« »Trije fantje in vsak ima še 
eno sestrico,« pove Rok. »Torej vas je šest!« se za-
čudi župnik. »Ne, štirje,« ga popravi mali navihanec. 

 

 YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

46. ZAKAJ SVETO PISMO 

OPISUJE STVARJENJE 

KOT 'DELO ŠESTIH DNI'?  
 

V prispodobi delovnega te-

dna, ki je okronan z dne-

vom počitka, se izkaže, 

kako dobro, lepo in modro 

je urejeno stvarstvo. 
 

Iz simbolike 'dela šestih dni' 
lahko ugotovimo pomembna 

načela: 1. Ne obstaja nič, če-

sar ni stvarnik poklical v biva-

nje. 2. Vse, kar je, je na svoj 

način dobro. 3. Tudi tisto, kar 
je postalo slabo, ima dobro 

jedro. 4. Ustvarjena bitja in 

stvari so med seboj odvisne 

in obstajajo druga za drugo. 

5. Stvarjenje v svoji urejeno-

sti in harmoniji odseva Božje 
presežno dobroto in lepoto. 6. 

V stvarstvu obstaja hierarhi-

ja: človek je nad živaljo, žival 
nad rastlino, rastlina nad ne-

živo snovjo. 7. Stvarstvo se 
bliža velikemu praznovanju, 
ko bo Kristus svet pripeljal 

domov in bo Bog vse v vsem. 

»Ne verjemi, da je Bog hotel 

prepovedati vsako ljubezen 

do sveta. Ne, svet moramo 

ljubiti, ker je vse, čemur je 

dal bivanje, vredno naše lju-

bezni.«(sv. Katarina Sienska) 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Gregor Grassi, škof 
T Avguštin in kitajski mučenci 
S Amalija, redovnica 

Č Benedikt, opat  

P Mohor in Fortunat, mučenca 

S Henrik, kralj  

N Kamil, duhovnik  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 

BRANJE pri bogoslužju je 
javno in slovesno oznanje-
vanje veličastnih Božjih del. 
Ko je Jezus v času svojega 
javnega delovanja prišel v 
Nazaret, je šel v soboto v 
shodnico, kjer so mu dali 
zvitek z besedilom preroka 
Izaija. Diakonu je pri posve-
titvi izročena evangeljska 
knjiga z besedami: »Sprej-
mi Kristusov evangelij. Nje-
gov glasnik si postal: glej, 
da boš veroval, kar boš bral; 
učil, kar boš veroval; živel, 
kar boš učil.« Pri postavitvi 
v službo bralca pa škof pra-
vi: Sprejmi knjigo Svetega 
pisma. Zvesto in razločno 
beri Božjo besedo, da bo 
njena moč učinkovala v sr-
cih ljudi.« Žal gre tudi pri bo-
goslužju marsikatero branje 
mimo ušes in src in doživi 
usodo semena, o katerem 
je Jezus govoril v priliki o 
sejalcu. Lahko je vzrok za to 
pri poslušalcu, ali tudi pri 
bralcu. Ob slovesnih trenut-
kih beremo Božjo besedo 
tudi s prižganimi svečami in 
jo počastimo s kadilom.  


