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Nedelja Slovencev po svetu, 7. julij 2013 

Papež Benedikt XVI je v pismu za dan migranta 2013 zapisal, da je 
migracija romanje vere in upanja. Povzema pastoralno konstitucijo II. 
Vatikanskega koncila 'Veselje in upanje', da »Cerkev hodi v celoti skupno 
pot s človeštvom«. Spominja na besede Pavla VI, ki je poudaril izkušnjo 
Cerkve »v vsem, kar zadeva človeka«. Navaja pa tudi blaženega Janeza 
Pavla II, ki je dejal, da »je človek prva pot, ki ga mora iti Cerkev pri 
uresničevanju svojega poslanstva, ... to je pot, ki jo je najprej hodil Jezus 
Kristus sam.«  

V pismu pravi, da ima pred očmi milijone mož in žena, ki se danes 
preseljujejo. Dejansko migracijski tokovi zajemajo pretresljivo veliko 
množico ljudi. Milijoni iščejo rešitev v migraciji zaradi socialnih, 
gospodarskih, političnih, kulturnih in verskih problemov. Vse to postavlja 
dramatične izzive državam, narodom, manjšinam in celotni mednarodni 
skupnosti. 

Slovenskemu narodu in Cerkvi v njem se ne godi drugače. Ob srečanju z 
množičnim odhajanjem mladih izobražencev iz domovine, ki se stopnjuje v 
vseh pogledih v zaskrbljujoče odstotke, se lahko le bolj zavemo o enkratni 
dragocenosti posameznika za narodno skupnost. Cerkev ima nalogo, da 
svoje poslanstvo opravi v duhu izjav papežev, ki so se intenzivno ukvarjali 
z vprašanji, kako evangelij ponuditi 'na vseh cestah sveta', kjer se nahaja 
človek. V tem ima Cerkev na Slovenskem nekaj izkušenj, ki pa jih mora 
danes opraviti z novim ognjem in sredstvi v duhu nove evangelizacije. 
Papež Frančišek je neposreden: Pojdite ven, med ljudi, postavite se s 
svojo vero mednje, pokažite jim sadove vere v Boga ljubezni z ljubeznijo do 
tistih, ki vas najbolj potrebujejo. 

Slovenci po svetu so narodno romanje vere in upanja za Cerkev na 
Slovenskem. Lahko pa postane tudi romanje zapravljenih priložnosti za 
evangelij. Izseljenski duhovniki prosimo, da domači župniki obveščajo, kam 
odhajajo njihovi farani. Rafaelova družba v Ljubljani je posredniško mesto 
za obveščanje. 

Janez Pucelj 

Župnijsko romanje 2013  
Letos se bomo na romanje odpravili v soboto, 
24. avgusta . Poromali bomo h Gospe Sveti in 
se spotoma ustavili še v Globasnici ter pri  sv. 
Emi.  Prispevek za romanje znaša 20,00 €.  
Odhod avtobusa izpod stopnic ob 7. uri. 
Prijavite se lahko v župnijski pisarni vsak dan 
pred in po sveti maši, med tednom pa tudi v 
času uradnih ur.  

Mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti 

vabi na celovečerni koncert v petek, 12. julija 2013, ob 19,30 v cerkvi sv. Duha, 
Celje. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 7. julij 

14. nedelja med letom 

Vilibald, škof 

     800  †† Ivan Vampelj in Ivanka Marinko 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   † Justina Gril (30. dan) 
1030   Tremerje: †† Ciril in Marija Hriberšek 

PONEDELJEK, 8. julij 
Kilijan, škof, mučenec 

   800     za blagoslov v družini 
1800   † Franc Smodej 

TOREK, 9. julij 
Veronika Gulliani, mistkinja 

  800   za mir v družinah in po svetu 
1800   po namenu 

SREDA, 10. julij 
Amalija, redovnica 

     800    ni namena 
1800    ni namena 

ČETRTEK, 11. julij 
Benedikt, opat, zavetnik Evr. 

     800   †† iz družine Krajnc in po namenu 
 1800  po namenu 

PETEK, 12. julij 
Mohor in Fortunat, muč. 

    800    ni namena 
1800    ni namena 

SOBOTA, 13. julij 
Henrik II. (Hinko), cesar 

  800    ni namena 
1800  † Marija Cokan (obl.) 

NEDELJA, 14. julij 

15. nedelja med letom 

Frančišek Solan, red. 

     800  †† Ivan, Anton, Alojz in Vinko Belaj 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   † Marjan Jazbec (obl.) 
1030   Tremerje: † Danica Draksler 
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