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16. nedelja med letom 

 

Sv. Ana in Joahim, 26. julij 

Prvi življenjepis Marijinih staršev Ane in Joahima sega v 
drugo stoletje in ga je v apokrifnem »Jakobovem 
protoevageliju« popisal spreobrnjen Jud, ki ni poznal 
Svete dežele, zato je zajemal in ustnih sporočil in legend. 
Kljub temu, da je zato v tem in kasnejših življenjepisih 
veliko nezanesljivih podatkov in legend, pa nam 
vendarle vsaj malo približa življenje družine, v kateri se je rodila Jezusova mati 
Marija. Oba, Ana in Joahim, naj bi bila kraljevega, Davidovega rodu. Bila sta 
pobožna in plemenitega značaja, zato sta kmalu po poroki svoje premoženje 
razdelila na tri dele: enega za svetišče, drugega za ubožce, tretjega pa sta 
obdržala za svoje preživetje. Tako kot mnoge pred njim, je Bog tudi njiju 
preizkušal s »sramoto« nerodovitnosti: dvajset let nista imela otrok. 
Zaobljubila sta se, da ga bosta, če bo Bog uslišal njuno prošnjo in jima dal 
potomca, posvetila Njemu. Zadnja žalostna preizkušnja je Joahima doletela, ko 
je veliki duhovnik odklonil njegov daritveni dar prav zaradi tega, ker z ženo 
nista dala izvoljenemu narodu potomcev. Potrt, žalosten in osramočen se je za 
štirideset dni zatekel k svoji čredi v puščavo. Tu se je postil ni molil k Bogu. V 
tem času se Ani na vrtu prikaže angel in ji razodene, da so njene molitve 
uslišane, saj ji bo Bog dal otroka, po katerem bo njen rod blagoslovljen po 
vsem svetu. Podobno razodetje doživi tudi Joahim, ki se nato vesel vrne k svoji 
ženi. »Znamenito« je njuno srečanje, objem in poljub pri tempeljskih zlatih 
vratih v Jeruzalemu.  Deklici, ki sta jo rodila, sta dala ime Marija ter jo skrbno 
vzgajala. Izročilo pravi, da sta jo, tri leta staro, izročila v varstvo duhovnikov v 
templju in tako izpolnila zaobljubo. Njuna vloga je bila s tem dopolnjena, 
začelo pa se je poslanstvo njune hčerke Marije, v kateri so se izpolnile sanje 
sleherne judovske deklice: postala je mati obljubljenega Mesija. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto, 23. avgusta. Obiskali bomo Brezje, Škofjo 
Loko, Crngrob 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. Odhod avtobusa ob 
6.30 pod stopnicami. Cena romanja s kosilom je 18 €. 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 2014 

V nedeljo 27. julija bo 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. Vabimo vas, da se radi udeležite blagoslova. 
Prosimo 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: »Z veseljem darujem – življenja rešujem!« 
Hvala vam za vsak vaš dar! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 20. julij 

16. nedelja med letom 

Apolonarij, škof, muč. 

     800  † Marjan Jazbec 
   930  † Franc Loger (obl.)  
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.: †† Neža Cvetrežnik in Vera Sajovic 

PONEDELJEK, 21. julij 
Lovrenc iz Brindisija, kap. 

   800  †† Štefan, starši in vsi sorodniki 
1800   †† iz družine Kresnik in Petek 

TOREK, 22. julij 
Marija Magdalena, spokornica 

     800  † Anka Zorko 
1800   † Lado Vrenko 

SREDA, 23. julij 
Brigita Švedska, redovnica 

   800    †† Antonija in Anton Vodopiovec 
1800   † Drago Svet (obl.) 

ČETRTEK, 24. julij 
Krištof, mučenec 

   800    ni namena 
1800   † Ana Ploj 

PETEK, 25. julij 
Jakob Starejši, apostol 

   800    po namenu 
1800   †† dva Jakoba in Marija Asman 

SOBOTA, 26. julij 
Joahim in Ana 

   800   †† Ana Kamšak in Kruharjevi 
1800   za zdravje 

NEDELJA, 27. julij 
17. nedelja med letom 
- Krištofova nedelja 
Gorazd in Kliment 

     800  † Ivan Pirnat 
   930  †† Bogomir Viktor in starši Kunc (obl.) 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.: † mama Marta in za duše v vicah 
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