
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE  
od 15. do 21. 7. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30 za vero v družinah 

18.30  

 torek:  
7.30 za + Olgo Dešman 

18.30  

      sreda:  
7.30 za + Jožeta Funtka 

18.30  

       četrtek:  
7.30  

18.30 za + Miro Schneider 

     petek:  
7.30  

18.30  

      sobota:  
7.30 za + Jožico Ivič 

18.30  

     NEDELJA  
8.00 za + starše Bratuša in  

sorodnike  

za žive in rajne farane 

10.00 za rodbino Turnšek 
 

Usmiljeni Oče, z lučjo svoje 
resnice vodi vse, ki so zašli, 
nazaj na pravo pot. Pomagaj 

nam, ki se imenujemo krist-

jani, da bomo s svojim živ- 

ljenjem vredni tega imena. 

Po našem Gospodu Jezusu 
Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj 
v občestvu Svetega Duha živi in 
kraljuje vekomaj. Amen. 
 

OZNANILA: 
 

● Iščite Gospoda in oživelo bo vaše srce, zakaj 
obilna je njegova dobrota in usmiljenje. Mno-
gokrat se zatekamo le k človeškim rešitvam, a 
prava, resnična in trajna pomoč prihaja od 
Boga, ki me povzdigne in okrepi.  

 

● V petek smo sklenili letošnji dvotedenski 
oratorij. Naše dvorišče, kapela in drugi prostori 
so kar oživeli od mladosti in otroškega živžava, 
kakor oživi narava po hudi suši. Vesela pesem, 
ples, srečanje v delavnicah, pa tudi molitev v 
kapeli in Marijinem kotičku so se prepletale v 
korist vseh, otrok in animatorjev. 

 

● Med počitnicami bo ob sobotah zvečer delav-

niška maša, saj je večina udeležencev pri sv. 
maši v nedeljo dopoldan. 

 

● Gotovo ste opazili, da se vzporedno z zmanj-
ševanjem obiska sv. maše zmanjšujejo tudi 
naročila za sv. maše. V prihodnjem tednu ste 
farani naročili le štiri maše, od njih ena za vero 
v družinah, za kar je tudi treba trajno moliti. Če 
že molitev izprosi čudeže, kaj šele sv. maša! 

 

● Čez teden dni bomo obhajali Krištofovo ne-
deljo, ko bomo v zahvalo za srečno prevožene 
poti lahko darovali za sklad Miva za prevozna 
sredstva slovenskih misijonarjev. Tudi to je 
zahvala Bogu in pomoč oznanjevanju.  

 

● Vsem želimo varne počitnice, prepotreben 
oddih in utrditev družinskih vezi. 

 

● V avli kapele vzemite Glasilo. Prišla je tudi nova 
številka revije Don Bosko. 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!

!21.!7.! Kri�tofova!nedelja!�!akcija!MIVA!

!24.!7.! sre"anje!ob!spominu!Marije!Pomo"nice!

!31.!7.!! spominski!dan!sv.!Janeza!Boska!!

! ma�a!za!dobrotnike!na�ega!DBC!
!!!2.!8.! prvi!petek!

!

14. 7. 2019                 15. nedelja med letom        Leto XV. št. 28 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
5 Mojzesova 30,10-14 
Psalm!69!
Kollošanom 1,15-20 
Luka 10,25-37 

 

»Poslušaj glas Gospoda, svo-
jega Boga, in izpolnjuj nje-
gove zapovedi in zakóne; z 
vsem srcem in vso dušo se 
povrni h Gospodu, svojemu 
Bogu. 
 

Iščite Gospoda in oživelo bo 
vaše srce. 
 

Kristus Jezus je podoba ne-
vidnega Boga, prvorojenec 
vsega stvarstva; v njem je 
namreč bilo ustvarjeno vse, 
kar je v nebesih in kar je na 
zemlji, vidne in nevidne 
stvari. 
 

»Učenik, kaj naj storim, da 
dosežem večno življenje?« 
»Ljubi Gospoda svojega Bo-
ga, z vsem srcem in vso dušo, 
in vso močjo in vsem miš-
ljenjem, in svojega bližnjega 
kakor sam sebe.«  
!

 

 
 

Kako se pride v nebesa, mi je zastavil 
vprašanje preprost otrok. Začel sem z  

nekoliko daljšo razlago, a bi zadostoval 
Jezusov odgovor: Potrebna je ljubezen do 
Boga in bližnjega. Ljubezen do Boga mi 
narekuje zaupanje in vero, češčenje in 

zahvaljevanje, tudi sprejem Božje milosti. 
Ljubezen do bližnjega pa pozna neštete 

možnosti in odgovor na konkretne 
potrebe. Nahraniti otroka, oskrbeti 

bolnika, potolažiti žalostnega, vliti upanje 
malodušnemu, si vzeti čas za osamljene, 

podpreti dobrodelne projekte itd. Ne 
moreš reči, da ljubiš Boga, ki ga ne vidiš, 

če ne ljubiš bližnjega, ki je ob tebi. Jezus je 
jasen: Kar ste storili kateremu od teh 

mojih malih (potrebnih), ste meni storili.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

NAŠ ORATORIJ 2019 
 

V petek se je končal naš dvotedenski oratorij, 

na katerem smo odkrivali svojo moč in nemoč, ki se 

kaže na mnogih področjih: v zaupanju, sodelovanju, 

potrpežljivosti, spoznanju, ustvarjalnosti, pa tudi v 

veri v Boga. K temu nas je nagibala dnevna zgodba 

o Petru Klepcu, utrjevali smo jo v katehezi, pred-

vsem pa v duhovnih pesmih in molitvah. Nekaj takih 

iskric prošenj in zahval: 
 

Bog, prosim te za potrpljenje z otroci. 

Dobri Bog, prosim te, da bi moja družina spet na-
šla luč v času noči.  

Prosim te, Bog, da bi vsi ljudje imeli pitno vodo in 

hrano. 

Prosim te za mojo mami, da bi ji bilo lažje. 

Dragi Bog, prosim za veliko sreče, zdravja, ljubezni 

in pameti. 

Marija Pomočnica. Bodi naša varuhinja in priproš-
njica ta teden. 

Hvala Bog za vse kar si nam dal in kar nam boš še 
dal. 

Bog, hvala ti za bratca in sestrico. 

Hvala za vse, ki mi stojijo ob strani in mi poma-

gajo. 

Bog hvala, da nam ne obrneš hrbta, ko te potre-

bujemo. 

Dragi Bog, hvala ti za strpnost, gorečnost in pri-
jaznost animatorjev. 

Hvala za zelo lepe dni oratorija! Zaenkrat nam je 

vreme služilo. Bogu hvala! 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 

MIVA Slovenija znova daje pobudo, da bi se ob 

godu Sv. Krištofa, ki je zavetnik popotnikov, šoferjev 

in vseh vrst prevoznikov, odzvali povabilu in za 

srečno opravljene poti ali prevožene kilometre da-

rovali v SKLAD za prevozna sredstva misijonarjev. To 

bi naj storili prihodnjo nedeljo ali v teh dneh. Obe-

nem bo priložnost tudi za blagoslov vaših prevoznih 

sredstev. Božjega varstva in blagoslova smo neznan-

sko potrebni na vseh poteh življenja. 

V lanski akciji je bilo zbranih 349.880 evrov, s 

čimer smo omogočili primerna vozila 12 misijonar-

jem, oziroma misijonskih postajam. Za letos se pri-

poročajo s. Anica na Slonokoščeni obali, s. Barbara 

v Ukrajini, salezijanci v Etiopiji, p. Stanko v Zambiji, 

s. Vedrana v Ugandi, duhovnik Jošt za semenišče v 

BiH, salezijanec Anton Grm v Mozambiku in drugi. 

Našo dobroto in velikodušnost bodo povrnile 

te krščanske skupnosti z iskreno zahvalno molitvijo. 

 

MINISTRANTSKE DOGODIVŠČINE 
 

Mohorjeva družba v Celju je pripravila prevod 

in izdala knjigo Ministrantske smešnice. Naj bo tudi 

tokrat nekaj iz te zbirke dogodivščin. 

Starejši ministrant Jaka je pomožni mežnar. 
Med neko pobožnostjo pride v zakristijo predstavnik 

molitvene skupine in prosi fanta, naj vendar prižge 
luči: »V cerkvi je tako temno, da se ne da ne brati ne 

peti.« A varčni Jaka obrazloži: »Jezus je rekel: 'Bla-

gor tistim, ki ne vidijo, a verujejo!'« 

»Če natanko pogledamo, se v vsaki travni bilki 

skriva pridiga,« je v nedeljo župnik rekel med pri-

digo. Ko ministrant Lovro naslednjega dne vidi, da 

župnik kosi travo, navihano pripomni: »Oh, to je pa 

dobro, gospod župnik, da krajšate svoje pridige!« 

Ko mama v nedeljo zjutraj zbudi Vida, ker mora 

iti ministrirat, fant zastoka: »Jezus je učence zbral 
pri večerji, ne pri jutranji maši!« 

 YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

49. ALI BOG RES VODI 

SVET IN MOJE ŽIVLJENJE? 
  

Da, vendar na skrivnosten 
način; Bog po poteh, ki jih 
pozna le on, vodi vse na-
proti svoji popolnosti. V 
nobenem trenutku to, kar 
je ustvaril ne pade iz nje-
govih rok. 
 

Bog vpliva tako na velike do-

godke zgodovine kakor tudi 

na majhne dogodke našega 
osebnega življenja, ne da bi 

zaradi tega kratil našo svo-
bodo in bi bili le lutke njego-

vih večnih načrtov. V Bogu 
»živimo, se gibljemo in smo« 

(Apd 17,28). Bog je v vsem, 

kar nam prihaja naproti v 

spremenljivi sreči našega 
življenja, tudi v bolečih do-
godkih in navidez nesmisel-

nih naključjih. Bog želi tudi s 
krivimi črtami našega življe-
nja pisati ravno. Kar nam 

jemlje in kar nam daje, s či-
mer nas krepi in s čimer nas 
preskuša – vse je njegova 

previdnost in znamenje nje-

gove volje. Sv. Mati Terezija 

pravi, da nam Bog lahko po-

maga in nam bo pomagal, 

saj je vsemogočen. Zato naj 

bo zaupanje vanj trdno in 

vera živa.  

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Bonaventura, škof 

T Karmelska Mati Božja 

S Aleš, spokornik  

Č Friderik, škof  

P Arsenij, puščavnik  

S Marjeta Antiohijska, mučenka  

N Lovrenc, duhovnik  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

LITANIJE  imenujemo moli-
tev, ki je izpeljana iz grške 
besede in pomeni prosilno 
molitev. Navidezna enolič-
nost te molitve odpira glo-
bine duše, ne da bi vsak 
vzklik posebej zavestno 
premislili. To čudovito po-
veže skupnost. Med najpo-
membnejše spadajo »lita-
nije vseh svetnikov«. V dru-
gem delu so vzkliki name-
njeni Kristusu, od kogar pri-
haja svetost in odrešenje. 
Te litanije molimo ob posve-
titvi škofov, pa tudi posve-
čenju duhovnikov in diako-
nov. Pomembne so tudi »la-
vretanske litanije, ki jih se-
stavljajo prosilni vzkliki k 
Mariji, Kristusovi materi in 
Materi Cerkve. Nekateri 
vzkliki so zelo razumljivi, 
drugi pa imajo bolj pesniško 
izrazje. Ime teh litanij izhaja 
od imena italijanske božje 
poti Loreto. Znane so še li-
tanije imena Jezusovega, 
Srca Jezusovega, ne sme 
mo pa prezreti tudi litanijske 
vzklike k Svetemu Duhu.   


