
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
13. do 19. 7. 2020 
 

    ponedeljek:  
7.30 za + Franca Irnarja, greg. 
18.30  

          torek: 
7.30 za + Jožeta Kneza 

18.30 za + Franca Irnarja, greg. 

   sreda:  
7.30 za + Jožeta Mlačnika 
 za + Franca Irnarja, greg. 
18.30 v čast Svetemu Duhu za  

pravilno odločitev 

   četrtek 
7.30 za + Franca Irnarja, greg. 

18.30 za + iz družine Deželak 

petek:  
7.30  za + Franca Irnarja, greg.  

18.30 v čast Jezusovemu trpljenju 

 sobota:  
7.30 za + Franca Irnarja, greg. 

18.30 za + Alojza Jančiča 

      NEDELJA  
8.00 za + Alojza in Marijo Kos ter 
  Marijo Žnideršič 
 za + Franca Irnarja, greg. 
10.00 za + Ano Šuster 

    za žive in + farane  
 

O Srce Božje, slišim tvoj glas,  
iz hiše svete k sebi vabiš nas. 
Glej, Srce sveto za nas krvavi, 
ogenj v njem plameni. 
 

Ob smrtni uri bodi z menoj, 
v tebi naj duša najde pokoj 
svoj. Ti si edini naš up in  
radost, Jezus nebeški gost. 
 

OZNANILA: 
 

 

● Pesem Sejalec ima čudovit refren: Naj po-
stanem dobra zemlja, sad stoteren obro-
dim; naj bom tudi jaz sejalec, evangelij naj 
živim.  

 

● Bog povrni za nabirko pretekle nedelje za 
kritje stroškov prenove spovednice. Tako 
bo dolg zmanjšan za 288 evrov. 

 

● Oratorij je za nami, hvala Bogu brez večjih 

zapletov ali zdravstvenih težav. To je bilo 
res zahtevno delo g. Mitja in Damjana ter 
zavzetih animatorjev. Petje in pogovor, 
veselje in delo, molitev in zbranost so bili 
vtkani v bogat oratorijski program. 

 

● Zaradi ponovnega širjenja epidemije je pri 

maši spet obvezna uporaba zaščitnih mask 

in upoštevanje drugih varnostnih navodil. S 

tem najbolje varujemo sebe in svoje bližnje. 
 

●  Vzemite Glasilo in revijo Don Bosko. 
 

POVABILO  
 

Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni,  

in jaz vam bom dal, da se boste spočili (Mt 11,28). 

Tako Jezus vabi vsakega človeka, naj vzpostavi z 

njim oseben odnos. Jezus učencem razodene 

srce. Kje je njegovo srce? Danes utripa v Najsve-

tejšem zakramentu! Evharistija je iznajdba Lju-

bezni. Z njo Jezus izpolni obljubo: Jaz sem z vami 

do konca sveta (Mt 28,20). Tam nas Jezus poživ-

lja, okrepča nas, zato nam je pripravil evhari-

stično hrano. Po svoji evharistični navzočnosti 

me utrdi v svoji ljubezni. Naj v meni rasteta než-

nost in ponižnost. Sv. Damijan je med gobavci 

zapisal: Brez Najsvetejšega bi bila moja situacija 

nevzdržna. Ker imam ob sebi Gospoda, sem 

lahko še vedno srečen in zadovoljen. Z veseljem 

v srcu in nasmehom na ustih delam z gobavci.   
v: Izkusimo moč adoracije str.26-28 

 

 

12. 7. 2020             15. nedelja med letom         Leto XVI. št. 28   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Izaija 55,10-11 
Psalm 65 
Rimljanom 8,18-23  
Matej 13,1-23 
 

 

Gospod govori: Tako je z 
mojo besedo, ki prihaja iz 
mojih ust: ne povrne se k 
meni brez uspeha, dokler ne 
opravi, kar sem hotel, in iz-
polni, za kar sem jo poslal. 
 

Seme je padlo v dobro zemljo. 
 

Trpljenje sedanjega časa se 
ne dá primerjati s slavo, ki se 
bo razodela v nas. Kajti 
stvarstvo nestrpno hrepeni 
po razodetju Božjih sinov. 
 

Na kamnita tla je vsejan tisti, 
ki posluša besedo in jo z ve-
seljem sprejme, a je nestano-
viten. Med trnje vsejan je 
tisti, ki posluša besedo, a po-
svetna skrb in zapeljivost bo-
gastva zadušita besedo. V 
dobro zemljo vsejan je tisti, 
ki posluša besedo in jo do-
ume. Ta obrodi in daje sad. 
 
  

 

 

 

S semeni ravnamo premišljeno in preu-
darno. S sodobnimi stroji jih poljedelci po-

lagajo v zemljo v potrebni medsebojni 
razdalji. Sejalec iz Jezusove prilike pa 

ravna prav razsipno in nespametno. Nič 
ga ne moti, da seme leti po cesti, med tr-

nje ali na skale. Nazorna podoba za seme 
Božje besede, ki jo Gospod polaga v člove-
ška srca in duše. Nekatera so trda ko ka-
men, nerodovitna kot cesta, zaraščena z 

vsakovrstnim plevelom in trnjem. A k sreči 
so tudi ljudje odprtih src, ki obrodijo mno-

goteren sad, v katerih se kaže Božja 
ustvarjalna moč, ki bo mnoge nahranila z 
ljubeznijo, ki ne mine. Zahvaljen bodi Bog 
za to neizmerno, trajno in razsipno zau-

panje v človeka.  
 

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

193.  KAJ POVEZUJE 

ZAKRAMENTE MED 

SEBOJ?  
 

Vsi zakramenti so sreča-
nje s Kristusom, ki je sam 
prazakrament. Imamo za-
kramente uvajanja, ki 
uvajajo v vero: krst, birma 
in evharistija. Imamo za-
kramenta ozdravljanja: 
spoved in bolniško mazi-
ljenje. In imamo zakra-
menta občestva in po-
slanstva: zakon in sveti 
red. 
 

Krst povezuje s Kristusom. 
Birma nam podarja njego-
vega duha. Evharistija nas 
združuje z njim. Spoved 
nas spravi s Kristusom. Po 
bolniškem usmiljenju Kri-
stus zdravi, krepi in tolaži. V 
zakramentu zakona Kristus 
obljubi svojo ljubezen v 
naši ljubezni in svojo zve-
stobo v naši zvestobi. Po 
zakramentu svetega reda 
smejo duhovniki odpuščati 
grehe in darovati sveto 
mašo. Sveto pismo pogo-
sto navaja misel, da po za-
kramentih postajamo novi 
ljudje. »Če je kdo v Kri-
stusu, je nova stvaritev. 
Staro je minilo. Glejte, na-
stalo je novo.« 2 Kor 5,17 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Papežev molitveni namen  

za julij 2020: ZA NAŠE DRUŽINE 
 

Po papeževem molitvenem namenu za mesec 
julij molimo, da bi današnje družine spremljali z lju-

beznijo, spoštovanjem in nasveti in še posebej, da 
bi jih podpirala država. Družina potrebuje podporo. 

Veliko je nevarnosti, s katerimi se sooča: ritem živ-

ljenja, stres… Cerkev mora spodbujati družine in jim 

stati ob strani tako, da jim pomaga odkrivati poti, ki 

jim omogočajo prerasti vse te težave.  
 

ORATORIJ 2020 

Animatorji Salezijanskega mladinskega centra smo 

pripravili oratorij za otroke, čeprav z nekaj prilago-

ditvami. Spoznali smo kraljico Estero in njeno 

zgodbo, kako je rešila svoje ljudstvo. Geslo leto-

šnjega oratorija  "Zaupam, zato si upam!" je zelo 

ustrezno, saj smo zaupali in si upali z 25 animatorji 

in okoli 70 otroki v dveh tednih popestriti počitnice 

in predvsem uživati v animiranju in druženju. 
 

NOVI DIREKTORIJ ZA KATEHEZO 
 

Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so v juniju 

predstavili novi Direktorij za katehezo, ki ga je uredil 

Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. 

Dokument želi opogumiti in podpreti tiste, ki s sr-

cem posredujejo vero, ki pa je vedno Božje delo.  

Besedilo je na dobrih tristotih straneh razde-

ljeno na tri dele in dvanajst poglavij. Izpostavljena je 

vloga vsakega krščenega kot učenca misijonarja, kar 

je povezano z zavzemanjem in odgovornostjo, da se 

najde nove jezike za sporočanje vere. Nakazana so 

tri osnovna načela, ki narekujejo smer delovanja: 

pričevanje, usmiljenje in dialog.  

V prvem delu, ki govori o katehezi v evangeliza-

cijskem poslanstvu Cerkve, je v ospredju formacija 

katehistov. Drugi del je posvečen procesu kateheze, 

v katerem je podčrtana vloga družine. Kot aktivni 

subjekt evangelizacije in naravni prostor, kjer se 

vero lahko živi na preprost in spontan način, družina 

ponuja krščansko vzgojo, ki »bolj pričuje kot pa uči«, 

in sicer preko ponižnega in sočutnega sloga. Tretji 

del Direktorija govori o katehezi v krajevnih Cer-

kvah, pri čemer pride v ospredje vloga župnij, ki so 

opredeljene kot »zgled skupnostnega apostolata«.  

Med tematikami, ki jih obravnava Direktorij, je 

tudi digitalna kultura, ki je danes dojeta kot nekaj 

»naravnega«, tako da je celo preoblikovala jezik in 

hierarhijo vrednot na svetovni ravni. Izpostavljeni so 

pozitivni vidiki, a prav tako je opozorjeno na »temne 

plati« digitalnega sveta, kot so osamljenost, mani-

pulacija, nasilje, izsiljevanje, predsodki, sovraštvo. 

Predvsem mlade je treba spremljati pri iskanju no-

tranje svobode, ki jim bo pomagala, da ne bodo sle-

dili »čredi socialnih omrežij«.  

Posebni deli so namenjeni bioetiki, teoriji 

spola, spolnosti. V ospredje pa je postavljen tudi po-

ziv k »temeljitemu ekološkemu spreobrnjenju«, ki 

ga je treba spodbujati preko katehez, ki upoštevajo 

varovanje stvarstva in usmerjajo v krepostno življe-

nje, ki ne temelji na potrošništvu. Posebna spod-

buda je namenjena aktivnemu socialnemu delova-

nju katoličanov, ki delujejo v korist skupnega do-

brega. Direktorij se dotakne še sveta dela, poziva k 

evangelizaciji, ki je v skladu z družbenim naukom 

Cerkve, ter posebno pozornost namenja zaščiti pra-

vic najšibkejših v družbi. 

 
 

 

   
 
 

 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Henrik, kralj  

T Kamil de Lellis, duhovnik  

S Bonaventura, škof  

Č Karmelska Mati Božja  

P Aleš, spokornik  

S Miroslav, škof  

N 16. nedelja med letom  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Zaradi nove širitve ne-
varnosti okužbe moramo v 
cerkvi  upoštevati varnostna 

navodila: razkuževanje 

rok, uporaba mask, razda-

lja 1.5 m. Tudi v spovednico 

gremo z masko. Vsak je od-

govoren za higieno rok, mo-

rebitno kašljanje in kihanje.  

Pri vseh vhodih je na vo-

ljo razkužilo. Stole v kapeli, 

mize v SMC, vrata in kljuke 

redno razkužujemo in pre-

zračujemo prostore.  

Krsti, poroke so ob upoš-
tevanju istih varnostnih 

ukrepov. Večje slovesnosti 
(prvo obhajilo, birme) so 

prestavljene na jesenski 

čas. Pri pogrebih se držimo 
navodil pogrebne službe. 

Odgovorni za javno zdra-

vje ugotavljajo, da se je več 
novih okužb zgodilo na raz-
nih zabavah in nekontrolira-

nih sorodstvenih praznova-

njih, kjer niso upoštevali 
varnostnih navodil. Skrbimo 

za svoje zdravje in zdravje 

drugih.  

   


