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Potem je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po 
dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je: »Žetev 
je velika, delavcev pa malo; prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na 
svojo žetev. Pojdite: glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite 
mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na poti ne pozdravljajte! V katero koli 
hišo pridete, najprej recite: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo vaš mir počival 
na njem; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar 
imajo; zakaj delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v 
katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; 
ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ‚Božje kraljestvo se vam je 
približalo.‘ Kadar koli pa pridete v kako mesto, kjer vas ne sprejmejo, pojdite 
ven na cesto in recite: ‚Tudi prah, ki se je iz vašega mesta prijel naših nog, 
otresamo na vas; vendar vedite to, da se je približalo božje kraljestvo.‘ Povem 
vam, da bo oni dan Sodomi laže kakor temu mestu. Dvainsedemdeseteri pa so 
se z veseljem vrnili in pripovedovali: »Gospod, celo hudi duhovi so nam pokorni 
v tvojem imenu.« In rekel jim je: »Videl sem satana, da je kakor blisk padel z 
neba. Glejte, dal sem vam oblast, stopati na kače in škorpijone in na vsakršno 
sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite tega, da so 
vam duhovi pokorni, ampak veselite se, da so vaša imena zapisana v nebesih.« 

Lukov evangelij 10,1-12.17-20 ali 10,1-9 

Sveta brata Ciril in Metod (5. julij) - Sveta brata Ciril in Metod sta bila predvsem 

apostola Slovanov. Po rodu sta bila sicer Grka in po izobrazbi Bizantinca, po srcu pa sta 

se zbližala s Slovani. Z njimi sta se srečevala že v svoji mladosti v Solunu in okoliških 

krajih, posebno pa na Moravskem in v Panoniji. Poznala sta slovanski jezik in vanj 

prevajala bogoslužna in svetopisemska besedila. Sv. Ciril je izumil poseben slovanski 

črkopis – glagolico in Božja beseda je mogla v samosvoji obliki prodreti do slovanskih 

kristjanov, da so jo vzljubili in po njej uravnavali svoje življenje. Sveta brata nista le 

učila v slovanskem jeziku, da so ju verniki mogli razumeti, temveč sta tudi evharistično 

bogoslužje obhajala v slovanskem jeziku. Zato je krščanska vera zaživela med ljudstvom 

in rojevala sadove. Zoreli so novi duhovniški poklici, rasla je krščanska kultura, nova 

cerkvena pokrajina je vedno bolj ljudem omogočala polnost življenja. Zaradi zgodnje 

smrti sv. Cirila in raznih političnih zapletov pri pastoralnem delu nadškofa Metoda, žal, 

načrt o samostojni slovanski Cerkvi v ospredju Evrope v drugi polovici 9. stoletja ni bil 

uresničen. Vendar je apostolsko delo sv. Cirila in Metoda postavilo temelje za razrast 

krščanstva in humanistično usmerjene kulture slovanskih narodov. 

Počitnice nas vabijo, da sprostimo telo in duha ter se nato svežih moči vrnemo v 
ustaljene tirnice življenja. Morje nam ponuja počitek in brezdelje – vendar šele po 
napornem vzponu. Med številnimi počitniškimi možnostmi morda prav slednja 
najbolje zrcali naše potovanje skozi življenje.  
Vzpon je težak, vendar nas vedno znova osrečuje narava z lepim razgledom in 
bogatim cvetjem; na poti srečujemo ljudi, z nekaterimi se zbližamo, drugi svojo 
zgodbo odnesejo s seboj; nekateri obupani in razbolelih nog sedijo ob poti, spet drugi 
nas veseli prehitijo in nam vlivajo upanje. Sami sebe ne moremo prehiteti, misli in 
spomini hodijo z nami in nas vračajo v preteklost. Prečiščujemo duha. In končno vrh 
in slast uspeha. Ali je to res naš cilj? Ne, bila je le nova pot, da se bomo lahko zopet 
srečali s soljudmi. Naš pravi cilj je v dolini! 

Srečanje Frančiškovega svetnega reda (OFS) bo v petek po večerni maši. 

Nabirka današnje, prve nedelje v mesecu je za župnijo, za obnovo cerkev in jo 
toplo priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. julij 

14. nedelja med letom 

Tomaž, apostol 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930  po namenu 
1800  † Anica Kragolnik 

1100   Tremerje: za zdravje 

PONEDELJEK, 4. julij 
Urh, škof 

  800    †† Ivan in Amalija Kožuh ter sorodniki 
1800  † Toni Slamnik (obl.) 

TOREK, 5. julij 
Ciril in Metod, slov. apostola 

  800    po namenu 
1800  † Marija Svet (30. dan) 

SREDA, 6. julij 
Marija Goretti, devica, muč. 

     800  po namenu  
1800  † Mihael Lukanc 

ČETRTEK, 7. julij 
Vilibald, škof 

   800  po namenu 
1800  v zahvalo 

PETEK, 8. julij 
Kilijan, škof, muč. 

     800  po namenu 
1800  †† Ivan Herič in sorodniki 

SOBOTA, 9. julij 
Veronika Giuliani, mistkinja 

     800  po namenu 
1800  †† Fanika in Franc Golec 

NEDELJA, 10. julij 

15. nedelja med letom 

Amalija, redovnica 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930  po namenu Zadnikar 
1800  po namenu 

1100   Tremerje: †† iz družine Žerovnik  
                              in Strmšek 
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