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SV.  BONAVENTURA - 15. julij 

Papež Leon XIII. je Bonaventuro nekoč imenoval 
"knez med mistiki". Že leta 1588 ga je papež Sikst V. 
razglasil za cerkvenega učitelja in mu podelil naslov 
"doctor seraphicus". Poleg Tomaža Akvinskega, s 
katerim naj bi prijateljevala in ki je umrl le štiri 
mesece pred njim, velja Bonaventura za 
najpomembnejšega sholastičnega teologa. V nemški 
teološki reviji "Theologische Revue" iz leta 1922 so 
o njem zapisali: "Sprejemal je izročilo in širil 
religiozni miselni svet svoje dobe v nedosegljivo 
jasni sistematičnosti in kratki obliki. Teologijo je 
prepojil s toplino ljubezni svoje goreče duše." 
Bonaventuro velikokrat imenujejo tudi 
ustanovitelja Frančiškovega reda manjših bratov, to 
pa zato, ker je vnesel novega duha in na novo organiziral red. 

Bonaventura, ki se je prej imenoval Giovanni Fidanza, se je rodil leta 1221 v 
kraju Bagnoreggio blizu Viterba v Laciju. O tem, kako pa je prišel do imena 
Bonaventura, pripoveduje legenda: mati je prinesla bolnega Giovannija k 
Frančišku Asiškemu, da bi ga blagoslovil. Ko je bil star pet let, ga je mati spet 
odpeljala k Frančišku. Hotela se mu je zahvaliti, ker je otrok ozdravel. Takrat 
je menda Frančišek na glas vzkliknil: "Buona ventura!" - kakšen srečen 
dogodek. Od tedaj so fanta imenovali še samo Bonaventura. 

V red manjših bratov je vstopil zelo mlad. Od leta 1236 do leta 1242 je študiral 
v Parizu. Leta 1256 je doktoriral iz teologije in leta 1257 je, star šestintrideset 
let, postal sedmi general reda manjših bratov. Po naročilu papeža Gregorija X., 
ki ga je leta 1273 imenoval za kardinala in škofa v Albanu, je v Rimu pripravil 
drugi lyonski koncil. Pozneje ga je tudi vodil (od maja do julija 1274). 
Bonaventura je povsem izpolnil papeževa pričakovanja in pokazal zelo 
spretno roko pri reševanju zastavljene naloge, vendar zaključka koncila ni 
doživel. Nekaj dni pred koncem je umrl, in sicer 15. julija 1274 v Lyonu. Papež 
Sikst IV. je velikega redovnika 14. aprila 1482 razglasil za svetnika. 

Krištofova nedelja, 21. 7. 2013 

Prihodnja nedelja je Krištofova nedelja. Skupaj bomo prosili, da nam Bog na 
priprošnjo svetega Krištofa deli svoj blagoslov in nas varuje na vseh naših 
poteh. V svoje molitve bomo vključili vse udeležence v prometu – tudi naše 
misijonarje. Po vseh mašah (tudi v soboto zvečer) bo blagoslov vozil. Vabim 
vas, da se radi udeležite blagoslova. Prosim vas tudi, da ob tej priložnosti pri 
svojem vozilu namenite v zahvalo za srečno prevožene kilometre svoj dar za 
misijonska vozila. Hvala vam, da s tem pomagate našim misijonarjem, da jim 
MIVA Slovenija lahko omogoči nakup vozil za uresničevanje njihovega 
poslanstva. 
Naj vas vodi geslo: »Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti!« 

        »Z veseljem darujem – življenja rešujem!« 
Za spomin boste prejeli nalepko in molitveni kartonček.  
Hvala vam za vsak vaš dar! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 15. julij 
Bonaventura, škof, c. uč. 

   800    † Jože Marodi 
1800   † Gusti Kaučič 

TOREK, 16. Julij 
Karmelska Mati Božja (Karmen) 

  800   za  zdravje 
1800   † Olga Zupan, 8. dan 

SREDA, 17. julij 
Aleš, spokornik 

     800    † Jožica Nahtigal (obl.) 
1800    † Matilda Krajnc (8. dan) 

ČETRTEK, 18. julij 
Elija Koštabone, muč. 

     800   ni namena 
 1800  † Jože Marodi 

PETEK, 19. julij 
Arsenij Veliki, puščavnik 

    800    ni namena 
1800    ni namena 

SOBOTA, 20. julij 
Apolinarij, škof, muč. 

  800    †† Štefan Tržan, starši in sorodniki 
1800  †† starši Bernard in Frančiška, brat Karl 

NEDELJA, 21. julij 

16. nedelja med letom 
- Krištofova nedelja 

Lovrenc iz Brindisija, r., c. uč. 

     800  †† Rafael in starši Trobiš 
   930   †† Janko Babič in straši Vodopivec 
1800   † Franc Loger (obl.) 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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