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14. nedelja med letom 

Nedelja Slovencev po svetu, 6. julij 2014 

Mladim smo v kratki anketi zastavili nekaj vprašanj. Na vprašanje, kaj jim pride 
na misel ob besedah »Slovenci po svetu«, so odgovorili, da pomislijo na Kanado, 
na Argentino in povojne begunce, na sorodnike v Michiganu, ki so se tja preselili 
zaradi ekonomskih razlogov, na Cleveland, ker so se tam srečali z rojaki, na 
zamejce, izgnance, iskalce boljšega življenja. Na vprašanje, kolikokrat pomislijo 
na rojake, ki živijo po svetu, so nekateri odgovorili, da večkrat na leto, drugi, da 
pogosto zaradi narave dela, spet drugi, da ob praznikih, kot sta božič in velika 
noč, in ob posebnih obletnicah oziroma ko v krogu prijateljev govorijo o znancih, 
ki so odšli v Avstralijo in svojo družino odpeljali v boljši svet. Anketirani so 
prepričani, da so Slovenci po svetu obogateni s tujo kulturo, v kateri živijo, in bi z 
vrnitvijo v domovino kulturno obogatili slovenski prostor, hkrati pa se zavedajo, 
da je za vrnitev potrebna velika ljubezen do domovine in motivacija – ali boš 
dobil zaposlitev, ali boš lahko dostojno živel. Nekateri so se z rojaki v tujini 
srečali in so začutili njihovo bolečino – kljub temu da v tujini dobro živijo, se tam 
ne počutijo doma. Takole je o srečanju z rojakinjo zapisal anketirani: »Pred 
nekaj leti sem na zasavski sveti gori srečal Slovenko iz Avstralije. Govorila mi je o 
svojem otroštvu v teh, zanjo prelepih krajih, ki jih je podoživljala v tujini dan in 
noč. Res je redkost slišati take hrepenenja polne zgodbe.«  
Anketa sicer ne more biti splošen pokazatelj, koliko Slovencev v Sloveniji 
zanima življenje rojakov po svetu, nakazuje pa, če sploh, kdaj in v kateri smeri 
razmišljamo o njih.   

Rafaelova družba 

Zahvala - Dragi farani župnije sv. Cecilije, bratje kapucini, župnijska Karitas, 
drage sestre, ki ste pripravile akcijo za nas v Odžaku. Želimo se vam iskreno 
zahvaliti za veliko dobro srce, ki ste ga izpričali v času, ko naš bosanski narod 
trpi. S. Mojca in br. Marjan sta nam pripeljala stvari, ki ste jih zbrali predvsem 
otroci, in denar, ki ga bomo pošteno razdelile potrebnim. Videla sta, kako je pri 
nas in vam gotovo o tem kaj povedala. Prva pomoč je uspešno prispela za 
najpotrebnejše zdaj, ko sušijo hiše. Sledila bo druga faza, ko bo treba oskrbeti 
pohištvo, kupiti živino itd., da bi ljudje lahko normalno zaživeli. Vsem in 
vsakemu od vas se iz srca zahvaljujemo. Naj vas Bog blagoslavlja, naj bo On 
plačnik za vašo ljubezen – sestre frančiškanke Marijine misijonarke iz Odžaka. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto, 24. avgusta. Obiskali bomo Brezje, 
Crngrob, Škofjo Loko in samostan karmeličank v Sori, kjer bo ob 16. uri sveta 
maša. V Sori sta dve sestri iz naše župnije, priorica s. Ivana (Metka) Podrgajs in 
s. Darina (Sabina) Jerot. Seveda bo vmes tudi čas za kosilo. 

ORATORIJ 2014 - Na Tvojo besedo  - Dragi otroci, upamo, da ste v svoje 
počitniške aktivnosti vključil tudi oratorij, ki bo v naši župniji od 25. do 30. 
avgusta.  Vsak dan bomo dvignili zastavo, prepevali himno, prisluhnili 
dramski zgodbi o apostolu Petru, spoznavali, kaj pomeni biti apostol in hoditi 
za Jezusom, ustvarjali v delavnicah, se igrali in še marsikaj ... Več informacij 
dobiš na spletni strani www.cecilija.net – rubrika oratorij, na telefonski 
številki: 031/661 075 (Majda) ali 031/527 183 (Ana) ali ob posebnem 
nabiralniku pod korom v župnijski cerkvi, kamor lahko oddaš tudi že 
izpolnjeno prijavnico. Animatorji se že veselimo, kaj pa ti? 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. julij 
14. nedelja med letom 

- nedelja Slovencev po svetu 
Marija Goretti, devica, muč. 

     800  † Rado Grom (obl.) 
   930  † Marija Antlej 
1800   po namenu 
1030   Tremerje: † Marija Oset (iz Avstralije) 

PONEDELJEK, 7. julij 
Vilibald, škof 

   800  za mlado družino 
1800   v dober namen 

TOREK, 8. julij 
Kilijan, škof, muč. 

     800  † Ana Kamšak 
1800   ni namena 

SREDA, 9. julij 
Veronika Giuliani, mistkinja 

   800    ni namena  
1800   †† Alojz in Mihael Vodeb ter Franc Dečko 

ČETRTEK, 10. julij 
Amalija, redovnica 

   800    ni namena 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 11. julij 
Benedikt, op., zavetnik Evrope 

   800    † Franc Zagožen 
1800   ni namena 

SOBOTA, 12. julij 
Mohor in Fortunat, mučenca 

   800    ni namena  
1800   za duše v vicah 

NEDELJA, 13. julij 

15. nedelja med letom 
- nedelja Slovencev po svetu 

Henrik, cesar 

     800  †† Štefanija in Anton Založnik  
                ter Tonči in Štefka Vaupotič  
   930  †† Ivan Sotelšek (obl.) in straši Ratej 
1800   †† Ana Kamšak in Kruharjevi 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike  
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