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19. julij 2015 – 29 – 
16. nedelja med letom 

 
Prva pomnožitev kruha 
Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu povedali vse, kar so storili in učili.  Rekel jim 
je: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se nekoliko odpočijte!« Mnogo jih je 
namreč prihajalo in odhajalo, da še jesti niso utegnili. In sami zase so se v čolnu 
odpeljali v samoten kraj.  Videli so jih pa, da odhajajo, in mnogo jih je to zvedelo: 
in od vseh mest so peš hiteli tja in prišli pred njimi.  Ko je Jezus izstopil, je zagledal 
veliko množico; zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja in jih 
je začel mnogokaj učiti. 

Markov evangelij 6,30-34 

Krištofova nedelja 2015 - V nedeljo 26. 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: »Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti!« 
»Z veseljem darujem – življenja rešujem!« 
Hvala vam za vsak vaš dar! 

Sv. Ana, 26. julij - Župnija Teharje lepo vabi k sv. Ani na Vrhe 
V nedeljo 19. 7. ob 10.00 sv. mašo vodi msgr. Miro Šlibar. 
V soboto, 25. julija, ob 20.00 sv. mašo vodi domači župnik; pete 
litanije in procesija z lučkami. 
V nedeljo, 26. 7.  ob 10. 00 sv. mašo na prostem vodi naš 
metropolit in mariborski nadškof mag. Alojzij Cvikl. 

Oratorij 2015:  HOČEM BITI SVET, od 24. do 29. avgusta 

Junak letošnje oratorijske zgodbe je Dominik Savio. Fant, mladenič,  ki je ob smrti  
dopolnil le dobrih štirinajst let. Bil je vesel, vesten v opravljanju dolžnosti in zgled 
vrstnikom. Hotel je biti res pošten in dober kristjan. Zelo je častil Marijo in se 
trudil, da bi res sveto živel. Vse to in še veliko več je zadostovalo, da ga je papež Pij 
XII. 12. junija 1954 razglasil za svetnika.  Več nam bo o Dominiku povedala 
oratorijska zgodba. 
Program za letošnji oratorij je že pripravljen. Sodeč pri aktivnostih, ki jih letošnji 
program ponuja, se nam obetajo zanimivi dnevi. Potrudili se bomo, da se bodo 
otroci počutili prijetno in varno. Zavedamo se, da se tudi naši oratorijci »starajo«, 
zato smo letos pripravili dejavnosti tudi za ta velike udeležence. Izmed številnih 
dejavnosti naj izpostavimo dve: izlet  (letos se bomo odpravili v Škofjo Loko) in 
sobotni Oratorij za velike in male.  Za ta dan pripravljamo presenečenje in dragi 
starši, računamo tudi na vaše sodelovanje. Informacije o oratoriju najdete tudi na 
župnijski strani www.cecilija.net v rubriki Oratorij 2015.     

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. julij 

16. nedelja med letom 

Arsen Veliki, puščavnik 

     800  † Marjan Jazbec (obl.) 
   930  †† starši Trobiš 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: po namenu 

PONEDELJEK, 20. julij 
Apolinarij, škof, muč. 

     800  †† Štefan, starši in sorodniki 
1800   † Neža Požlep 

TOREK, 21. julij 
Lovrenc iz Brindisija, kapucin 

     800  † Jožefa Šušter (8. dan) 
1800   † Marija Pungartnik 

SREDA, 22. julij 
Marija Magdalena, spokornica 

     800  †† Jože Marodi in starši 
1800   † Vlado Vrenko (obl.) 
1800   † Mihael Tržan (8. dan) 

ČETRTEK, 23. julij 
Brigita Švedska, redovnica 

     800  † Antonija Vodopivec (obl.) 
1800   † Ivana Kastelic 

PETEK, 24. julij 
Krištof, mučenec 

     800  v zahvalo za 60 let življenja 
1800   † Ana Ploj 

SOBOTA, 25. julij 
Jakob Starejši, apostol 

     800  †† starši Pasar, sestra, 2 brata in sorodniki 
1800   † Karl Verlič (30. dan) 

NEDELJA, 26. julij 
17. nedelja med letom  
- Krištofova nedelja 

Joahim in Ana, starši DM 

     800  †† Anči Kamšak in Anica Dolinšek 
   930  †† starši Ratej in Ivan Sotošek 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: †† mama Marta in oče Franc 
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