
 
 

 
 
 
 
 

OB NEDELJI SLOVENCEV PO SVETU
 

»Ne moreš biti drugega kot domoljub. Kdor svojega doma in svoje 
domovine nima rad, nima ničesar in nikogar rad. Če ne bomo 
domoljubi, smo ob današnji globalizaciji zapisani odmrtju. 
Domoljubna vzgoja nam manjka. Ko sem pred davnimi leti prvič 
pripotoval v Švico, me je presenetilo, kako so že ob skromnem 
prazniku kantona na vseh hišah vihrale zastave. Pri nas pa je 
marsikdaj ravno obratno. Ob državnih praznikih vidiš ulice, kjer 
niti na eni zasebni hiši ne visi zastava. Domoljubno vzgojo v smislu 
slovenstva sem v otroških letih užival doma, v takratnem 
družinskem okolju, že v letih Kraljevine Jugoslavije. Oče me je 
večkrat prosil, naj mu ob smrti v krsto položimo trak Akademskega 
društva Danica z barvami slovenske zastave. In v takšnem 
domoljubju sem tudi vzgajal svoje otroke. Oče in mati sta prva, ki 
v srca svojih otrok sadita ljubezen do slovenske besede, ki je 
najmočnejše jamstvo za ohranjanje narodne zavesti in za obstoj 
slovenske države.« Prof. dr. Kajetan Gantar 
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PONEDELJEK 13. 7. 
HENRIK, KR. 

19.00                                   
                              

† DRUŽINA GRAČNER 

TOREK 14.7. 
KAMIL DE LELLIS, DUH. 

/ 
 

/ 

SREDA 15. 7. 
VLADIMIR, KN. 

19.00 † MARTIN MUŠIČ, OBL. 

ČETRTEK 16. 7. 
KARMELSKA MATI BOŽJA 
(KARMEN) 

19.00 
 

† STARŠI PIŠ 

PETEK 17. 7. 
ALEŠ, SP. 

19.00  
                   

† NIKO RUPEL, OBL. 
ZA ZDRAVJE 

SOBOTA 18. 7. 
FRIDERIK, ŠK. 

19.00 
 

† ANA IN POLDE MAVEC 

NEDELJA 19. 7. 
16. NEDELJA MED LETOM 
ARSENIJ VELIKI, PUŠ. 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† JANEZ LOTRIČ 

PONEDELJEK 20. 7. 
MARJETA ANTIOHIJSKA, MUČ. 

19.00 † BRANKO RUPNIK 

TOREK 21. 7. 
LOVRENC, C. UČ. 

/ / 

SREDA 22. 7. 
MARIJA MAGDALENA, SP. ŽENA 

19.00 
 

† PETER INTIHAR 
V ZAHVALO SVETEMU DUHU 

ČETRTEK 23. 7. 
BRIGITA ŠVEDSKA, RED. 

19.00 
 

† PETER AHLIN, OBL. 

PETEK 24. 7. 
KRIŠTOF, MUČ. 

19.00 
 

† ATA JOŽE MARČUN 

SOBOTA 25. 7. 
JAKOB STAREJŠI, AP. 

19.00 
 

† JAKOB IN LUCIJA AŽMAN 

NEDELJA 26. 7. 
(KRIŠTOFOVA) 
17. NEDELJA MED LETOM,  
JOAHIM IN ANA, ST. DEV. M. 

8.00 
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† ANICA ZALETEL 

PONEDELJEK 27. 7. 
GORAZD, KLIMENT IN DR. UČ. 
CIRILA IN METODA 

19.00 † DRUŽINA PFAJFAR 

TOREK 28. 7. 
VIKTOR I., PP. 

/ / 

SREDA 29. 7. 
MARTA, LAZARJEVA SESTRA 

18.00 
 

† JANEZ MESEC 

ČETRTEK 30. 7. 
PETER KRIZOLOG, ŠK. 

19.00 
 

† ALOJZ, OBL. IN TOMŠETOVI 

PETEK 31. 7. 
IGNACIJ LOJOLSKI, UST. JEZ. 

19.00 
 

† ANTON IN ALOJZIJA RESMAN 

SOBOTA 1. 8. 
ALFONZ LIGVORIJ, ŠK., C. UČ. 

19.00 
 

† MINKA GOLIČIČ 

NEDELJA 2. 8. 
18. NEDELJA MED LETOM 
EVZEBIJ, ŠK. 

8.00 
10.00 

† BERNARDA ERŽEN 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 



Po svetu je veliko naših ljudi, ki so iz različnih razlogov za stalno 
zapustili domovino in se naselili v tujini. Kot verni ljudje na nedeljo 
Slovencev po svetu še posebej mislimo nanje, prosimo za njihovo 
trdnost v veri in zvestobo svojemu narodu ter domačemu ognjišču. 
V molitvi se danes še posebej povežimo z njimi – naj nas povezuje 
skupna ljubezen do domovine ter do Jezusa in naše skupne 
nebeške matere Marije.  
 
NAŠI KRŠČENCI: Ludvik Prevc, sin Petra Prevca in Mine, roj. 
Lavtižar; Hana Glivar, hči Aleša Glivarja in Tjaše Luznar; Nace 
Grčar, sin Simona Grčarja in Tine, roj. Listar; Oliver Ajdišek, sin 
Jureta Ajdiška in Eme, roj. Papler. Vsem krščencem in njihovim 
staršem želimo božjega blagoslova. 
 

MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po 
sveti maši v župnijski kapeli. Vabljeni. 
 

SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v 
župnijsko kapelo k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni! 
 

ČIŠČENJE CERKVE: 4. 7.: pritrkovalci; 18. 7.: Uršič – Fajdiga; 1. 
8.: Bohinc – Koselj; 22. 8.: Pristov – Resman; 12. 9.: starši 
PRVOOBHAJANCEV; 19. 9.: starši BIRMANCEV; 3. 10.:ml. zak. 
Skupina; 17. 10.: Uršič – Fajdiga. 
 

Zahvaljujem se vsem, ki požrtvovalno čistite župnijsko cerkev. 
Vabljeni tudi ostali, da se pridružite kateri od skupin. Čiščenje 
cerkve se začne običajno ob 8.00 oz. po dogovoru. 
 

PRVI PETEK V MESECU: eno uro pred sveto mašo bo 
izpostavljeno Najsvetejše. Vabljeni. 
 

DOGODKI 2020: 
 

VEROUK za prvoobhajance: 3. 9. 2020 ob 14.00  
PRVA SVETA SPOVED: 5. 9. 2020 ob 10.00 
ČIŠČENJE CERKVE – starši birmancev: 19. 9. ob 8.00 
PRVO SVETO OBHAJILO: 20. 9. ob 10.00 
ČIŠČENJE CERKVE – starši prvoobhajancev: 12. 9. 2020 ob 8.00 
USTNO PREVERJANJE ZNANJA BIRMANCEV: 2. 9. (15.00 – 
17.00) 
ZAČETEK BIRMANSKE DEVETDNEVNICE: 3. 9. (večerna sv. 
maša) 
BIRMA: 13. 9. 11.00 
 

 
 
 
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
 

NEDELJA 28. 6. 
13. NEDELJA MED LETOM 
IRENEJ, ŠK. 

8.00 
10.00 

†MINKA GOLIČIČ, 30. DAN 
† MARIJA MELIVA  
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 29. 6. 
PETER IN PAVEL, AP. 

19.00 † BORIS ROZMAN, OBL. 

TOREK 30. 6. 
PRVI RIMSKI MUČENCI 

7.00  PO NAMENU 

SREDA 1. 7. 
ESTERA, SP. ŽENA 

19.00 
 

† ANTON ŠTENDLER, OBL. 
† BORIS POGAČNIK, 30. DAN 

ČETRTEK 2. 7. 
PTUJSKOGORSKA MATI BOŽJA 

19.00 † CIRIL IN MARICA GAŠPERIN 

PETEK 3. 7. 
TOMAŽ, AP. 

19.00                                                           † JOŽE KVEDER 
 

SOBOTA 4. 7. 
URH, ŠK. 

19.00                                                                            † STARŠI ŠMID IN SORODNIKI 

NEDELJA 5. 7. 
14. NEDELJA MED LETOM 
CIRIL IN METOD, SLOV. AP. 

8.00 
10.00  

† ANICA VAMBERGER, 30. DAN 
† ALOJZ KOMAC 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

PONEDELJEK 6. 7. 
MARIJA GORETTI, MUČ. 

19.00     † FILIP LUKAN 

TOREK 7. 7. 
VILIBALD, ŠK. 

/ 
 

/ 

SREDA 8. 7. 
GREGOR GRASSI, ŠK. 

19.00 
 

† CIRIL KAVALAR 

ČETRTEK 9. 7. 
HADRIJAN III., PP. 

19.00 
 

† EMILIJA KAPUS 

PETEK 10. 7. 
AMALIJA, RED. 

19.00 † JOŽE IN LUČKA PETROVČIČ 

SOBOTA 11. 7. 
BENEDIKT, OP. 

19.00 
   

† HELENA BEŠTER 
 

NEDELJA  12. 7. 
15. NEDELJA MED LETOM 
MOHOR IN FORTUNAT, MUČ. 

8.00                         
10.00 

† ROZALIJA MIKOLAJ  
† ELIZABETA FILIPOVIČ 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



najtesneje združuje. Ne moremo jesti kruha, če nismo prej dali pšenice, 
da se zmelje. Če bi vse življenje hodili k obhajilu zato, da bi prejemali 
Božje življenje in nič dajali, bi bili izkoriščevalci Kristusovega 
skrivnostnega telesa. Apostol Pavel pravi, da moramo dopolniti trpljenje, 
ki manjka Kristusovemu trpljenju. Zato moramo prejemati kruh iz nebes v 
duhu žrtve (hostija pomeni žrtev) in se odpovedati svoji sebičnosti. Križati 
moramo svojo sebičnost in odmreti svojim strastem. Po tem bo šele naše 
obhajilo to, kar mora biti. To je: zamenjava med Kristusom in nami. Pri 
tej zamenjavi mu mi podarimo njegovo smrt, kolikor se je pokazala v 
našem življenju, on pa nam daje svoje življenje, ki se bo razodevalo v 
našem Božjem otroštvu. Dajemo mu naš čas, on nam daje svojo večnost. 
Dajemo mu svojo človečnost, on nam daje svoje božanstvo. Dajemo mu 
svojo omejenost, on nam daje svojo neskončnost. Kruh iz nebes je hrana 
nesmrtnosti. Hrani nas z živim Bogom in stori, da smo mi v njem in on v 
nas. »Dober je kot kruh«, rečemo včasih, ko želimo nekoga nadvse 
pohvaliti. Ta način govora kristjane spominja na Jezusa. Ko je bil tik pred 
svojo smrtjo z apostoli pri zadnji večerji, je svoje življenje povzel v 
znamenju kruha in vina. Prelomil je kruh in ga razdelil med učence, kot je 
bilo v navadi za takšno gostijo. Lomljenju kruha pa je dal popolnoma novo 
vsebino s tem, ko je rekel: »Vzemite in jejte, to je moje telo« (Mt 26,26). 
Glede na smisel bi lahko prevedli tudi: »To sem jaz za vas. Tako kot za 
fizično življenje potrebujete kruh, tako potrebujete mene kot duhovno 
hrano na vaši nadaljnji življenjski poti.« Lomljenje kruha pri zadnji večerji 
je tudi znamenje, ki nakazuje bližnjo nasilno smrt Jezusa. Tako kot v 
Jezusovem času na vzhodu še danes ne režejo sveže pečenega kruha, 
ampak ga lomijo, kar trgajo ga. Jezus, ki lomi kruh, ki trga kruh, da bi ga 
razdelil učencem, je sam zlomljen v smrti, da bi ga kasneje pri evharistiji 
lahko neizčrpno delili. Od takrat se v cerkvi vsak dan neštetokrat sliši klic: 
»Vzemite in jejte, to je moje telo.« Kristjan, ki doživi, kako se v liturgiji 
kruh spremeni v Kristusovo telo, in sprejme Kristusa v podobi kruha, naj 
se sam spremeni. Postane naj kot kruh za druge ljudi, ki so lačni ljubezni 
in skupnosti. 
 
SVETA BRATA CIRIL IN METOD (5. julij): V Katoliški Cerkvi 5. 
julija obhajamo slovesni praznik sv. bratov Cirila in Metoda, slovanskih 
apostolov in sozavetnikov Evrope. Imenujemo ju tudi apostola Slovanov 
zaradi pomembnega misijonskega dela med slovanskimi ljudstvi. Ciril in 
Metod sta bila misijonarja grškega rodu, ki sta pri oznanjevanju in širjenju 
krščanske vere uporabljala glagolico. Ciril se je rodil okrog l. 826, Metod 
pa okrog l. 812 v Solunu. Pri krstu so ju poimenovali Konstantin in Mihael, 
vendar sta ob vstopu v samostan imeni spremenila. Najprej sta delovala 
kot knjižničar in učitelj filozofije. Mladost sta preživela v okolici Soluna, 
cesar pa ju je okrog l. 860 poslal misijonarit na polotok Krim. Moravski 
knez Rastislav ju je okrog l. 860 povabil med slovanske narode, kjer sta 

delovala na tedanjem velikomoravskem ozemlju, ki je zajemalo današnjo 
vzhodno Slovenijo, vzhodno Hrvaško, Madžarsko, Češko, Slovaško, južno 
Poljsko, jugovzhodno Nemčijo in zahodno Ukrajino ter širila krščansko 
oznanilo v slovanskem jeziku. Pri papežu Hadrijanu II. (867–872) sta 
dobila dovoljenje za opravljanje bogoslužja v slovanskem jeziku. Njun 
godovni dan v Katoliški Cerkvi obhajamo 5. julija, v neslovanskih deželah 
pa 14. februarja. Božji služabnik papež Janez Pavel II. (1978–2005) ju je 
leta 1980 imenoval za sozavetnika Evrope. V ljubljanski nadškofiji sta 
glavna zavetnika, v mariborski nadškofiji pa druga zavetnika nadškofije. 
Praznik apostolov Slovanov je priložnost za ovrednotenje in zavedanje 
njunega pomena na področju evropske kulturne, zgodovinske in jezikovne 
dediščine, ki je povezana tudi z našo deželo. 
 

V ZAVODU MARIANUM VERŽEJ pripravljamo za vse, ki bi si želeli 
nekoliko oddiha, pester poletni, jesenski in zimski program. V poletnih 
mesecih bomo dali nekoliko več poudarka programom za družine z 
majhnimi otroki. V jesenskem in zimskem času pa smo se odločili, da 
damo več poudarka programom za upokojence in starejše. Potrudili se 
bomo, da pripravimo programe, ki bodo zanimivi in jim bodo odgovarjali.  
Pri nas boste lahko koristili tudi vavčerje (turistične bone), ki jih boste 
prejeli s strani države.  
Za vprašanja in informacije se lahko obrnete na vodjo Penziona Mavrica - 
Marko Štajner, vodja Penziona Mavrica (051-370-377) 
info@marianum.si 
 

 
NA 17. NAVADNO NEDELJO ALI KRIŠTOFOVO NEDELJO se v 
svojih molitvah še posebej spominjamo svojih voženj in se 
zahvaljujemo za vse varno prevožene kilometre. Ob tem prosimo za 
dar zmernosti in razumnosti ter za Božje varstvo na cestah. 
 

Nebeški Oče, pomagaj nam,  
da ne bomo že jutri pozabili  
na zmernost in razumnost. 
Pomagaj nam,  
da bomo v prometu odgovorno ravnali,  
saj so od naše strpnosti odvisni  
tudi vsi ostali soudeleženci. 
Daj nam moči,  
da bomo vselej ravnali strpno  
in odgovorno tudi takrat, ko bo težko  
in v dani situaciji skoraj nemogoče. 
Amen. 



YOUCAT – katekizem za mlade 

Zakaj je sramežljivost dobra? 

Sramežljivost ščiti človekov intimni prostor: njegovo skrivnost, 
tisto, kar mu je lastno in notranje, njegovo dostojanstvo, 
predvsem njegovo sposobnost, da ljubi v erotični predanosti. 
Sramežljivost se nanaša na to, kar se sme videti samo v 
zakonski ljubezni. (KKC 2521–2525, 2533) 

Mnogi mladi kristjani živijo v okolju, v katerem se vse kot samo po 
sebi umevno razkazuje, tako da so se odvadili občutka sramežljivosti. 
Biti brez vsakega sramu ni človeško. Živali nimajo občutka 
sramežljivosti. Za človeka pa je to bistvena značilnost. Ne skriva česa 
manjvrednega, temveč varuje nekaj dragocenega, namreč 
dostojanstvo osebe v njeni sposobnosti za ljubezen. Občutek sramu 
najdemo v vseh kulturah, čeprav se različno izraža. Nič nima opraviti s 
pretirano krepostjo sramežljivosti ali zavrto vzgojo. Človek se sramuje 
zaradi svojih grehov in drugih stvari, katerih razkritje bi ga ponižalo. 
Kdor z besedami, pogledi, gestami ali ravnanji ranjuje naravni občutek 
sramu drugih ljudi, jim odvzema njihovo dostojanstvo. 

SEZNAM BRALCEV: 

  1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 5. 7.  Ezk 34,11-16 1 Tes 2,2-8 
14. nedelja med 

letom 
8.00 RUDI MIKOLAJ ALJA ŠTENDLER 

10.00 ROK PREŠERN  ALENKA ROGELJ 
NEDELJA, 12. 7.  Iz 55,10-11 Rim 8,18-23 

15. nedelja med 
letom 

8.00 MAGDA ROZMAN ROK ANDERLE 
10.00 URŠKA WILLEWALDT ROBERT ŠIFRER 

NEDELJA, 19. 7.  Mdr 12,13.16-19 Rim 8,26-27 
16. nedelja med 

letom 
8.00 DARINKA DEŽMAN CVETO URŠIČ 

10.00 ALENKA VURNIK  MIHA GAŠPERIN 
NEDELJA, 27. 7.  1 Kr 3,5.7-12 Rim 8,28-30 

17. nedelja med 
letom 

8.00 ROK ANDRES SILVA PISEK 
10.00 MOJCA FLAJS ANAMARIJA NOVAK 

 

ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2020 bomo odplačevali naš 
dolg, ki ga imamo  do nadškofije. Priporočam se vam za 
vaše darove. ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674 

MAŠNA ZNAMENJA:  
KRUH: Mati je vzela moko in vodo in kvas in sol; prekrižala je najprej 
sebe, potem vodo. Ko je z rokami, ki so še pravkar greble po zemlji in 
molzle živino, umesila testo, rahlo kakor puh in telo novorojenčka, ga je 
še enkrat pokrižala. »Bog in sveti Božji križ in Sveti Duh!« je rekla. Potem 
je testo vzhajalo ob ognjišču ter raslo kakor Božji blagoslov. Sam Sveti 
Duh ga je vzdigoval, da so otroci videli mehurčke, ki so se delali v testu. 
Takrat so morala biti vsa vrata zaprta. Še človeška beseda ni upala zmotiti 
tišine in nihče se ni smel začuditi. Nekaj novega se je porajalo v hiši, velik 
obred je posvečeval vso družino. Zdaj je bila svečenica mati, zdaj je 
morala narediti nad kruhom več križev kakor duhovnik pri sveti maši. 
Vsak hleb je še enkrat prekrižala, preden ga je položila v pehar. In preden 
je pogrebla žerjavico iz razbeljene peči, je molila. Vsak hlebec je 
pobožala, ko ga je vsadila v razžarjeno žrelo peči. In ko je peč zaprla, je 
pokleknila pred pečjo ter molila tri očenaše za duše v vicah … Ne, človek 
ne more brez Božje pomoči prestaviti moke v veliko hrano, katere že ime 
zveni kot molitev. Tisto dopoldne je vsa hiša dišala po mladem kruhu in 
nekaj prazničnega je leglo na ljudi. Kakor je ta kruh, ki je bil nekoč razsut 
po mnogih poljih, zdaj zbran, zmlet, spečen, postal en kruh, tako nas vodi 
skupaj iz vseh dežel, iz vseh krajev, iz vseh hiš in iz nas napravlja eno, 
sveto Cerkev. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu 
življenje! Rekli so mu: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!« Jezus jim je 
rekel:» Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen; in kdor 
vame veruje, ne bo nikoli žejen« (Jn 6,33–35). Zrna. Žitna zrna. Veliko 
žitnih zrn. Lahko jih posejemo. Zrasli bodo klasi. Žanjemo. Dobimo nova 
semenska zrna. V vsakem zrnu tiči življenje. Vsa zrna se med seboj 
razlikujejo. Mi vsi smo semenska zrna, semenska zrna v Božji roki. 
Njegovo besedo razmnožujemo z načinom svojega življenja. V očenašu 
prosimo: Daj nam danes naš vsakdanji kruh! Pri sveti večerji smemo biti 
deležni Gospodove gostije. Ljudje prihajajo v pekarno in kupujejo svoj 
vsakdanji kruh. In potem kruh pojedo. Izginila so zrna, vi pa rastete in 
postajate krepki in veliki. Kruh je zelo pomemben za prehrano ljudi. Kruh 
je res nekaj velikega. Zdrava hrana je. Nikoli se je ne preobjemo. Diši 
nam, ko smo se že vsega drugega naveličali. V kruhu je zgneteno 
človeško delo in nakopičena blagoslovljena moč zemlje. V kruhu je ena 
sama velika sla po življenju. Obnavlja nam telesne moči in nam daje novo 
življenje. Pri vseh verstvih je kruh nekaj svetega. Od najstarejših časov so 
ga uporabljali za Božjo službo. V stari zavezi je bilo vedno v templju 
položenih dvanajst hlebov kruha, ki so jih vsako soboto zamenjali in bili so 
tam kot znamenje zaveze z Bogom in kot znamenje, da Bog hrani in skrbi 
za svoje ljudstvo (3 Mz 24,5–9). Simbolika kruha je posebno bogata tudi 
zato, ker ga je Kristus uporabil za znamenje svojega nenehnega 
odrešenjskega darovanja. On sam je izbral kruh kot podobo, pod katero, v 
kateri opravlja navzočo svojo veliko življenjsko daritev in se z nami 




