
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE  
od 22. do 28. 7. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 
18.30  

 torek:  
7.30 za + Olgo Kiš 
 za + Marijo Sovinc 
18.30 za Združenje Marije Pomoč. 

      sreda:  
7.30 za + Jožeta Dešmana 
         v čast in zahvalo Mariji Pom.  

in za duhovne poklice 
18.30 za + Ervina Videnška, obl. 

       četrtek:  
7.30 za + družino Vehovec, Lipar 
18.30  

     petek:  
7.30  
18.30 za blagoslov v družini in 
  srečen porod 

      sobota:  
7.30 v zahvalo za Božje varstvo 

18.30  

     NEDELJA  
8.00 za + Jožico Ivič  
 v zahvalo ob 80-letnici 
10.00 za žive in rajne farane 
 

V zakramentu svetega krsta je 

bil 14. julija pri nas prerojen 
JAN TURNŠEK, v drugi župniji 

pa MARSELLA STUŠEK. Naj 

Sveti Duh razsvetljuje starše in 

botre pri njuni vzgoji za ljube-

zen do Boga in do bližnjega.  
 

OZNANILA: 
 

● Veliko skrbi obremenjuje telo in dušo. Zato 

potrebujemo odmik od pretirane zaskrblje-

nosti in večje zaupanje v Božje previdnostno 

varstvo in pomoč. Nedeljska sv. maša nam 

gotovo pomaga ohranjati ravnovesje med 

telesnim delom in duhovnim življenjem. 
 

● V sredo je spominski dan Marije Pomočnice. 

Njeni častilci vabljeni k večerni sv. maši, nago-

voru, molitvi za družine in blagoslovu Marije 

Pomočnice.  
 

● Ta teden je god Marijinih staršev sv. Ane in 
Joahima. Zato nas župnija Teharje vabi k sv. 

maši v cerkvi sv. Ane v petek ob 10. uri ali ob 

20. uri in procesiji z lučkami, ter prihodnjo 

nedeljo ob 10. uri. Priporočimo sebe in družine 

Marijinim staršem. 
 

● Med počitnicami je ob sobotah zvečer delav-
niška maša. 

 

● Bog povrni za dar, ki ga boste ob današnji  

Krištofovi nedelji v zahvalo za srečno prevo-

žene poti darovali za sklad Miva, ki je 

namenjen za prevozna sredstva slovenskih 

misijonarjev. Dar izročite v košarico pri izhodu 

iz kapele, tam boste prejeli tudi kartonček z 

molitvijo in nalepko za avtomobil. Nato stopite 

do svojega avtomobila za blagoslov.  
 

● Tudi prihodnji teden se bo nadaljevalo varstvo 

otrok v našem SMC. Naj Bog blagoslavlja 

animatorje, ki podarjajo čas temu delu. 
 

● V avli vzemite Glasilo in revijo 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!

!

21. 7. 2019                 16. nedelja med letom        Leto XV. št. 29 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
1 Mojzesova 18,1-10 
Psalm!15!
Kološanom 1,24-28 
Luka 10,38-42 

 

Gospod se je prikazal 
Abrahamu. Abraham je rekel: 
»Moj gospod, če sem našel 
naklonjenost v tvojih očeh, 
nikar ne hôdi mimo svojega 
služabnika! 
 

Gospod, kdo bo prebival v 
tvojem šotoru? 
 

Zdaj se veselim, ko trpim za 
vas ter s svoje strani dopol-
njujem v svojem telesu, kar 
primanjkuje Kristusovim 
bridkostim, in to v korist nje-
govemu telesu, ki je Cerkev. 
 

Jezus je prišel v vas in žena z 
imenom Marta ga je sprejela 
v hišo. Njena sestra Marija je 
sedla h Gospodovim nogam 
in poslušala njegovo besedo, 
Marta pa je imela s postrežbo 
veliko dela. Gospod pa reče: 
Marija si je izbrala boljši del. 
!

 

 
 

Delodajalci imajo pogosto do delavcev 
velika pričakovanja in zahteve. Delali naj 
bi čim dlje in čim več. Znamo se pritoževa-
ti, da je delo nepravično porazdeljeno: eni 

so preobremenjeni, drugi brezposelni. 
Počitnice so namenjene počitku, večji 
pozornosti do svojih domačih, času za 
pogovor in preprosto sobivanju. Naša 
duša pa se more zares poživiti zlasti z 
Božjo besedo, ki je dosegljiva tudi na 

spletu, n.pr. hozana.si. Nadvse dragoceno 
je srečanje z Jezusom pri sv. maši, kjer 

smo deležni tudi molitev vsega zbranega  
občestva. Malo bi bila vredna kondicija 

našega telesa brez moči duha in duše. Če 
se bomo potrudili za slednje, bo Jezusova 
pohvala enako kot Mariji veljala še nam.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SPOMIN MARIJE POMOČNICE 
 

Dobro drevo rodi dober sad. Naši predniki 
niso brez razlogov zelo častili staršev Device Ma-
rije sv. Ano in Joahima. Njuna vera in vzgoja v lju-

bezni do Boga je gotovo pomagala njuni hčerki 
razviti poseben posluh do Božje besede in svetih 
reči.  

Ob spominskem dnevu Marije Pomočnice 24. 
julija bomo zato molili za krščanske družine, da bi 

pomagale otrokom prepoznati poslanstvo, ozi-

roma Božji načrt v njihovem življenju. Izročili se 
bomo v Njeno materinsko varstvo in jo prosili za 

aktivno pomoč pri vzgoji v veri. Če je opazila za-
drego na svatbi v Kani, kako ne bi videla današnje 
potrebe v Cerkvi in zlasti v družinah. Vaša udele-
žba utrjuje naše zaupanje v njeno materinsko pri-

prošnjo.  
 

 

KAKŠNA JE TVOJA NEDELJA 
 

Povej mi, kakšna je tvoja nedelja, in povem ti, 
kakšen kristjan si! To še posebej drži, če vemo, da 
je nedelja Gospodov dan, torej prednostno name-

njen Božji službi. Vsi se zavedamo nedeljske dol-
žnosti, da se udeležimo sv. maše in nedeljo preži-
vimo kot dan počitka. Toda bolj kot o dolžnosti, je 
pravilneje, da govorimo o daru. Bog nam je dal 

nedeljo, da bi si lahko odpočili od napornega 
vsakdanjega dela in ga častili, se sprostili v njem. 
Cenimo nedeljo kot vir prenove in ozdravljanja. 

Jezus se želi z nami družiti v svetem srečanju. Z 
nami in našo župnijsko družino želi pri maši praz-
novati svoje vstajenje. Sprejmimo njegovo milost, 

ki jo potrebujemo, da bomo uresničili to, kar On 
od nas pričakuje v naslednjem tednu.  

Kakšna je torej naša nedelja? Bi lahko kaj 
spremenili, da bi prejeli več milosti, ki nam jih Go-
spod pripravlja na svoj dan?  

KRIŠTOFOVA 
NEDELJA 
 

MIVA Slovenija 

znova daje pobudo, 

da bi se ob godu sv. 

Krištofa, ki je zavet-
nik popotnikov, šo-
ferjev in vseh vrst 

prevoznikov, odzvali 

povabilu in za srečno 
opravljene poti ali 

prevožene kilometre 
darovali v SKLAD za prevozna sredstva misijonar-

jev. To bi naj storili danes ali v teh dneh. Obenem 

imate priložnost tudi za blagoslov vaših prevoznih 
sredstev. Božjega varstva in blagoslova smo po-
trebni na vseh poteh življenja. Našo dobroto in 
velikodušnost bodo te krščanske skupnosti v mi-

sijonih povrnile z iskreno zahvalno molitvijo. 

 

MINISTRANTSKE DOGODIVŠČINE 
 

Naj bo tudi tokrat nekaj dogodivščin iz knjige 

Ministrantske smešnice. 
 

Nekaj ministrantov predlaga župniku: »Pri-
hodnjič po pridigi odidite po prstih od ambona.« 
»Zakaj pa?« »Da boste presenetili ministranta 
Jaka, ki med vašo pridigo zmeraj zaspi.« 

Župnik pridiga pri otroški maši in kar ne zna 
nehati. Mimogrede vpraša: »Kaj bi vam lahko še 
rekel?« Ministrant Mark se oglasi iz ozadja: »Re-
cite: Amen.« 

»Jutri bom poklical tvojo mamo, da se ji za-
hvalim za deset krasnih hrušk, ki si mi jih prinesel« 
reče župnik ministrantu Alešu. »Gospod župnik, 
zahvalite se raje za dvanajst hrušk.« 

 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

50. KAKŠNO VLOGO  
IMA ČLOVEK V BOŽJI  
PREVIDNOSTI? 
 

Božja previdnost nas ne 
prezre pri izpopolnjevanju 
stvarstva. Bog nas vabi, da 
bi pri izpolnjevanju stvar-
stva sodelovali.  
 

Človek se lahko upira Božji 
volji. Bolje pa naredi, če po-
stane orodje Božje ljubezni. 
Mati Terezija se je ves čas 
svojega življenja trudila mi-
sliti tako: »Sem le majhen 
svinčnik v roki našega Go-
spoda. On naj svinčnik kraj-
ša ali ostri. On naj piše ali 
riše, kar in kjer le hoče. Če je 
dobro napisano ali je risba 
dobra, ne hvalimo svinčnika 
ali uporabljenega materiala, 
ampak tistega, ki ga je upo-
rabil.« Četudi Bog deluje z 
nami in po nas, vendar ne 
smemo naših lastnih misli, 
načrtov in dela zamenjati z 
Božjim delovanjem. Bog ne 
potrebuje našega dela tako, 
kot da bi mu brez njega nekaj 
manjkalo. »Kar ni bilo v mo-
jem načrtu, je bilo v Božjem 
načrtu. In kolikor pogosteje 
se mi kaj takega dogaja, to-
liko bolj živo postaja v meni 
prepričanje vere, da – gleda-
no od Boga – naključja ni,« je 
izjavila Edit Stein, judovska 
kristjanka, filozofinja in kar-
meličanka.  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Marija Magdalena, SP žena 

T Brigita Švedska, redovnica 

S Krištof, mučenec  

Č Jakob Starejši, apostol  

P Joahim in Ana, starša Marije 

S Gorazd in učenci Cirila, Metoda  

N Viktor I., papež  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 

ROŽNI VENEC je molitvena 
vrvica, ki povezuje križ in 59 
'biserov' iz lesa, stekla ali 
dragocene snovi. Za mnoge 
katoličane je to nepogreš-
ljivo orodje za molitev in 
premišljevanje Jezusovega 
življenja. Podobne vrvice 
obstajajo tudi zunaj krščan-
stva. Islam ima vrvico z 99 
'jagodami', da ne bi pozabili 
katerega od 99 Alahovih 
imen. Na milijone katoliča-
nov vsak dan moli rožni ve-
nec ali vsaj en del. V celoti 
obsega rožni venec 20 de-
lov z enim očenašem in de-
set zdravamarij, povezanih 
s premišljevanjem odre-
šenjskega delovanja Boga v 
Jezusu Kristusu. »Za rožni 
venec je značilna umirje-
nost. V njem je varnost ti-
hega in svetega, kot če ga 
primerjamo s križevim po-
tom. Molivec hodi za Go-
spodom od ene do druge 
'postaje' in ima na koncu 
občutek, da je prišel na cilj. 
Rožni venec pa ni pot, tem-
več prostor z globino,« je 
zapisal Romano Guardini.  


