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In glej, neki učitelj postave je vstal in ga je takole skušal: »Učenik, kaj naj storim, 
da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi? Kako 
bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo 
in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe.« »Prav 
si odgovoril,« mu je rekel; »to izvršuj in boš živel.« Ta pa se je hotel opravičiti in 
je Jezusu rekel: »In kdo je moj bližnji?« 
Jezus je povzel besedo in rekel: »Neki 
človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je 
padel med razbojnike; ti so ga oplenili in 
mu zadali rane ter so odšli in ga pustili 
napol mrtvega. Primerilo pa se je, da je šel 
po tisti poti neki duhovnik; in ga je videl in 
šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel 
na mesto in ga videl, šel mimo. Ko pa je 
neki popoten Samarijan prišel do njega in 
ga videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil 
je k njemu in v njegove rane vlil olja in vina ter jih obvezal; in posádil ga je na 
svoje živinče, peljal do gostišča in poskrbel zanj. Drugi dan je vzel dva denarja 
in dal gostilničarju ter rekel: ‚Poskrbi zanj in, kar boš več potrošil, ti jaz nazaj 
grede povrnem.‘ Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bil bližji tistemu, ki je padel 
med razbojnike?« On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal usmiljenje.« Jezus mu je 
rekel: »Pojdi in tudi ti tako delaj!« 

Lukov evangelij 10,25-37 

Sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope, 11. julij - Sv. 
Benedikt (ok. 480–547) je znan kot oče zahodnega 
meništva. Na Monte Cassinu pri Neaplju je ustanovil 
znamenit samostan in v njem napisal pravilo za 
samostansko življenje. Njegovi redovni sinovi – 
benediktinci so po preseljevanju narodov položili 
temelje evropske kulture, zato je sv. Benedikt tudi 
»zavetnik Evrope«. Umrl je 21. marca okoli leta 547. 
Ponekod so se ga že včasih spominjali 11. julija, kakor je 
zaradi postnega časa njegov god v novem koledarju. 

KONČNO SE MALO UMIRI! 

Še nikoli ni bilo toliko razdražljivih ljudi. Očetje in matere neskončno dolgo čakajo na 
obiske svojih otrok: nimajo časa. Ostareli in bolni gledajo mlade in zdrave, kako samo 
hitijo: vedno se jim nekam mudi. Zakonci se odtujujejo: nimajo časa drug za drugega. 
Zakaj imamo tako malo časa? Okolje, reklame, industrija prostega časa nas ves čas 
prepričujejo, kaj vse moramo imeti, kaj vse moramo delati, kaj vse si moramo privoščiti. 
In tako postane vse naše življenje do zadnje minute splanirano. Zato vam iskreno 
svetujem: Preprosto se ustavi in ne delaj nič. Končno se umiri! 
V tišini najdeš življenjsko veselje, ki smo ga v samem pehanju izgubili. V tišini rastejo 
drobne pozornosti, za katere potrebujemo mnogo manj časa, kot si mislimo: dobra 
beseda, prijazen obraz, hvaležni poljub, pozorno poslušanje, nepričakovan telefonski klic, 
doma izdelano darilo, razveseljivo pismo, … Vzemi si čas … 

Phil Bosmans  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 11. julij 
Benedikt, opat, zavet. Evrope 

  800    po namenu 
1800  † Greta Zaveršek (30. dan) 

TOREK, 12. julij 
Mohor in Fortunat, mučenca 

  800    v čast Sv. Duhu 
1800  † Jolanda Štrukelj 

SREDA, 13. julij 
Marija Goretti, devica, muč. 

     800  po namenu  
1800  †† Marija Cokan in sorodniki 

ČETRTEK, 14. julij 
Frančišek Solan, redovnik 

   800  †† Ivan, Anton, Alojz in Vincenc Belaj 
1800  za nerojene otroke 

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

     800  † Jože Marodi (obl.) 
1800  v čast sv. Antonu 

SOBOTA, 16. julij 
Karmelska MB (Karmen) 

     800  po namenu 
1800  † Mihael Tržan (obl.) 

NEDELJA, 17. julij 

16. nedelja med letom 

Aleš, spokornik 

     800  † Marjan Jazbec (obl.) 
   930  † Franc Loger (obl.) 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† iz družine Dušak in Gracar 
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