
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
20. do 26. 7. 2020 
 

    ponedeljek:  
7.30 za + Franca Irnarja, greg. 
18.30 za + Aleša Laknarja, 7. dan  

          torek: 
7.30 za + Frančiška Pečovnika 

za + Franca Irnarja, greg. 
18.30 za + Antona Pevca, obl. 

   sreda:  
7.30 za Marijo Smrkolj, obl. 

za + Maksa Moličnika  
18.30 za + Franca Irnarja, greg.  

   četrtek 
7.30 za + Marijo Sovinc 

za + Franca Irnarja, greg. 

18.30 za + Marijo, Jožeta in  
         Franca Pliberšek 

petek:  
7.30  za + Franca Irnarja, greg.  

18.30 na čast Mariji Pomočnici za  
  zdravje 

 sobota:  
7.30 za + sestre in brata, teto  

    Angelo in starše Matek 
za + Franca Irnarja, greg. 

18.30 za + Vladko Planinšek,30.dan 

      NEDELJA  
8.00 za Božji blagoslov v družini 
  Crnič 

za + Ano Šuster  
10.00 za + Franca Irnarja, greg. 

    za žive in + farane  
 

V večnost se je preselila LJUBICA 
PODERGAJS (58) z Opekarniške  

12 c. Gospod naj ji nakloni svoj 

mir in pokoj.  
 

OZNANILA: 
 

 

● Vi ste sol, luč in kvas. Ne gre za Jezusov 
kompliment, ampak za vlogo in nalogo, ki jo 
imamo kristjani na svetu. Luč optimizma in 
zaupanja v Boga, sol za nepokvarljivost 
družbe in medčloveških odnosov in kvas za 
delovanje Božje milosti so izraz našega 
prispevka za kakovost človeškega življenja 
na zemlji.  

 

● V petek bo spominski dan Marije Pomoč-
nice. Njeni častilci vabljeni k večerni sv. 
maši, premišljevanju o Božjem kraljestvu in 
molitvi za odvrnitev nevarnosti epidemije. 

 

● Prihodnja nedelja je Krištofova, ko se 
zahvaljujemo za srečno opravljene vožnje in 
darujemo v sklad Miva Slovenija za prevozna 
sredstva slovenskih misijonarjev. Se vam ze-
lo priporočamo in že vnaprej zahvaljujemo. 

 

● Zahvalili se bomo tudi g. Mitju in Damijanu 
za delo, ki sta ga opravljala v naši ustanovi in 
jima voščili blagoslova v novem okolju. Z 
veseljem bosta med nami še kakšen teden. 

 

● 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  
 

V Misijonskem središču Slovenije vas tudi v letošnjem 

»korona-letu« vabijo, da se v okviru realnih možnosti na 

Krištofovo nedeljo (26. julija) pridružite blagoslovu 

vozil in molitvi za vse voznike na njihovi poti. Obenem 

vas prosimo za prostovoljne darove v zahvalo za 

srečno prevožene kilometre, saj bodo ta sredstva omo-

gočila nakup prepotrebnih vozil za misijonarje. Brez 

prevoznih sredstev bi bilo njihovo delo zelo okrnjeno in 

številni ljudje v odročnih krajih tretjega sveta bi bili pri-

krajšani za veselo oznanilo evangelija. 

 

 

19. 7. 2020             16. nedelja med letom         Leto XVI. št. 29   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Knjiga modrosti 12,13.16-19 
Psalm 86 
Rimljanom 8,26-27 
Matej 13,24-43 
 

 

Ti Gospod si gospodar močí, 
zato sodiš milo in nas vodiš z 
veliko prizanesljivostjo.  
Svojim otrokom vlivaš ve-
liko upanje, ker daješ po 
grehu čas za kesanje. 
 

Ti, Gospod, si dober in odpuščaš. 
 

Duh prihaja na pomoč naši 
slabotnosti. Saj niti ne vemo, 
kako je treba za kaj moliti, 
toda sam Duh posreduje za 
nas z neizrekljivimi vzdihi. 
 

Jezus je povedal priliko: 
»Nebeško kraljestvo je po-
dobno človeku, ki je posejal 
dobro seme na svoji njivi. 
Ponoči je njegov sovražnik 
zasejal ljuljko med pšenico. 
Nebeško kraljestvo je po-
dobno kvasu, ki ga je žena 
umésila v tri merice moke, 
dokler se ni vse prekvasilo.« 
 

 

 

 

 

Prilike v današnjem evangeliju nazorno 
kažejo, v čem je moč nebeškega kraljestva. 

Navzven se zdi majhno in nemočno, pa 
vendar zanesljivo raste in se širi. Jezus po-

kaže, na kakšen način naj se soočimo z 
zlom. Moč je treba usmeriti na rast do-
brega semena in ne misliti le na plevel 

okoli nas in na način, kako bi ga uničili. 
Božja beseda nas spodbuja k potrpežljivo-
sti in prizanesljivosti s samim seboj in tudi 
z našimi bližnjimi. Kdor se bori samo proti 

svojim napakam, izgubi izpred oči svoje 
talente in darove. Delajmo za rast nebe-

škega kraljestva na način, da spodbujamo 
dobro, ki je posejano v nas in v vsakega 
človeka. Pri tem pa zaupajmo v Boga, ki 
lahko tudi naše slabe trenutke  obrne v 

dobro. 
 
 

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

194-195.  KAJ JE KRST 

IN KAKO GA PODELI-

MO?  
 

      Krst je pot iz kraljestva 
smrti v življenje; vhodna 
vrata v Cerkev in začetek 
trajnega občestva z Bo-
gom. Klasična oblika po-
deljevanja krsta je tri-
kratno potapljanje kr-
ščenca v vodo. Večinoma 
pa krščencu trikrat vlijejo 
vodo na glavo z besedami 
krstitelja: »Jaz te krstim v 
imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha.« 
 

     Krst je osnovi zakrament 
in pogoj za vse druge zakra-
mente. Združi nas z Jezu-
som Kristusom, vključi nas v 
njegovo odrešilno umiranje 
na križu; s tem nas osvobodi 
oblasti greha in nam omo-
goči vstajenje v življenje brez 
konca. Ker je krst zaveza z 
Bogom, ga mora človek potr-
diti s svojim 'da'. Voda sim-
bolizira očiščenje in novo ži-
vljenje, kar se je pokazalo že 
v krstu pokore Janeza Krst-
nika. Krst, ki se podeli z vodo 
v imenu Svete Trojice, je več 
kot znamenje spreobrnjenja 
in pokore, je novo življenje v 
Kristusu. Zato so kot zname-
nja dodani še maziljenje, 

belo oblačilo in krstna sve-
ča.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Krištofova nedelja – AKCIJA MIVA 
 

 Letošnja vozniška akcija Miva poteka v po-

sebnih okoliščine pandemije, ki razsaja tako pri 
nas kakor drugje po svetu. Posledice bodo najhuje 

občutili ljudje v deželah tretjega sveta, kjer je 
gospodarstvo že tako in tako zelo šibko, revščina 
ljudi pa velika. Za ponazoritev stanja naj nam bo 

zapis s. Urše Marinčič, misijonarje v Ugandi: 
»V ljudeh se čuti strah in negotovost, ne le za-

radi bolezni, ampak zaradi vseh omejitev. Pri nas 

namreč ostati doma pomeni biti lačen. In potem 
izbiraj – umreti doma zaradi lakote ali vseeno od-

iti ven in poiskati kaj za pod zob v upanju, da te 

policaji in virus ne dobijo… Zaradi strogih preven-
tivnih ukrepov so se bili mnogi iz večjih mest prisi-
ljeni vrniti v domače vasi, ker v mestu ni bilo niti 
teoretično mogoče preživeti. Če so s seboj prinesli 

tudi virus, se bo kmalu videli ali pa se sploh ne bo. 

Določeno število ljudi bo samo preprosto umrlo. In 
domači jih bodo pokopali v svojem nasadu banan, 
kot je to v navadi… a mi kljub temu ostajamo opti-
misti! Vemo, da je Gospod večji od vsega, zato ga 
iz srca prosimo, da obvaruje Afriko, ki živi v zelo 
težkih razmerah, hkrati pa prosimo tudi za vas v 
Evropi in ostalih prizadetih državah.« 

Sestra Urša pa po nekem času, ko so se za-
deve napisala: »Pri nas imamo še vedno zaprtje, a 
policaji niso več tako strogi in tudi ljudje se ne bo-

jijo več tako močno. Po vaši zaslugi – Miva akciji – 

se lahko z našim poltovornjakom premikamo po 
cesti. Dovoljen je namreč prevoz hrane. Kar po-
meni, da nabašemo kakšne bunt matok v prtljaž-
nik in nam policaji ne komplicirajo. Na tak način 
smo uspele prepeljati tudi eno hudo bolno ženo k 
zdravniku in se sedaj uspešno zdravi. Bogu in vam 
hvala!!!« 

 

Tone Grm, sdb, Mozambik 
 

Živim vero in iz vere, izraženo v molitvi. Ta 
me pomirja v teh dramatičnih trenutkih življenja. 
Sem vaš velik dolžnik in tega se zavedam. 

Lani sem bil tega deležen na prav poseben 
način. V skupnosti Sv. Jožef v glavnem mestu 
Maputo je bilo potrebno novo vozilo, zato sem se 

s prošnjo obrnil na MIVA Slovenija. Še istega leta 
je za Božič prispelo vozilo Toyota Hillux iz Slove-

nije. Uspešno služi skupnosti in drugim uporabni-
kom v tem času, ko je zaradi prepovedi dejavnosti 
mobilnost zelo omejena. Reči »Bog poplačaj, 
hvala…« je seveda premalo. Naj vse podpornike 

in dobrotnike Misijonskega središča in MIVA Slo-
venija Bog po priprošnji Nebeške Matere Marije 
blagoslovi in ohranja stanovitne v veri, upanju in 

ljubezni. Naj vam bo dobrotljiv v naklanjanju zdra-

vja, zadovoljstva in sreče ter v izpolnjevanju nje-
gove volje, tudi kadar je težko. 

 

POMOČ V LETU 2019 
 

     MIVA Slovenija je z vašimi darovi v preteklem 

letu pomagala pri 17 projektih, oz. nabavi prevoz-

nih sredstev v skupni vrednosti 343.286,63 €. 
 

LETOŠNJI DAR 
 

izročite v posebni nabiralnik v domači župniji ali na 

TRR: NLB SI56 0201 4005 1368 933 sklic 00 249500 
 

MOLITEV ZA SREČNO VOŽNJO   
 

Dobri Bog, 
na priprošnjo svetega Krištofa 
nas varuj pred nevarnostmi in nezgodami. 
Utrdi v nas zavest odgovornosti 
in nas z vsake poti srečno pripelji domov. 
Po Kristusu našem Gospodu. Amen. 
 

 

 
SVETNIKI v tem tednu 

 

P Marjeta Antiohijska, muč.  
T Danijel, prerok  

S Marija Magdalena, SP žena  

Č Brigita Švedska, redovnica 

P Krištof, mučenec  

S Jakob Starejši, apostol  

N Joahim in Ana, starša DM  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Zaradi nove širitve ne-

varnosti okužbe moramo v 

cerkvi  spet upoštevati var-

nostna navodila: razkuže-

vanje rok, uporaba mask, 

razdalja 1.5 m. Tudi v spo-

vednico gremo z masko. 

Vsak je odgovoren za higi-

eno rok, morebitno kašlja-

nje 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 in poroke so ob 

upoštevanju 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 za-

bavah in nekontroliranih 

praznovanjih, kjer niso upo-

števali varnostnih navodil. 

Skrbimo za svoje zdravje in 

zdravje drugih.  

   


