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Nekoč je na nekem kraju molil in, ko je nehal, mu je eden izmed njegovih 
učencev rekel: »Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje 
učence.« In rekel jim je: »Kadar mólite, recite:  ‚Oče, posvečeno bodi tvoje 
ime; pridi tvoje kraljestvo; naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne; in 
odpústi nam naše grehe; saj tudi mi odpuščamo vsakemu, kateri nam je 
dolžan; in ne vpelji nas v skušnjavo!‘«  
In rekel jim je: »Kdo izmed vas bi imel prijatelja in bi opolnoči šel k njemu ter 
mu rekel: ‚Prijatelj, posódi mi tri hlebe, ker je moj prijatelj prišel k meni s pota, 
pa nimam kaj predenj položiti‘, in da bi oni znotraj odgovoril: ‚Ne delaj mi 
nadlege; vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji; ne morem vstati in 
ti dati.‘ Povem vam, četudi ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo 
vendar zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. In jaz vam 
pravim: Prosíte in se vam bo dalo; iščite in boste našli; trkajte in se vam bo 
odprlo. Zakaj vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu 
bo odprlo. Kje je med vami oče, ki bi ga sin prosil kruha, pa mu bo dal kamen? 
Ali ribe, pa mu bo dal namesto ribe kačo? Ali ga bo prosil jajca, pa mu bo dal 
škorpijona? Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre 
darove, koliko bolj bo vaš Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.« 

Lukov evangelij 11,1-13 

Krištofova nedelja, 24. julij 2016 – blagoslov vozil – akcija MIVA Slovenija 
»Moj dar Boga slavi – za vse prevožene poti.«  
Z zaupanjem se obračamo k nebeškemu Očetu in ga prosimo, da naj nas na 
priprošnjo svetega Krištofa varuje na vseh poteh, posebej pa na cestah. Po vseh 
mašah bomo blagoslavljali vaša prevozna sredstva. Vaši darovi bodo namenjeni 
za nakup prepotrebnih vozil našim misijonarjem. Naj nas vodi geslo: »Z 
veseljem darujmo – življenja rešujmo!«  

Župnija Teharje lepo vabi k sv. Ani na Vrhe 
V nedeljo 24. 7. ob 10.00 sv. maša in procesija z Najsvetejšim (ljubljanski 
pomožni škof dr. Anton Jamnik) 
V torek, na god sv. Ane, 26. 7. sv. maša ob 10.00;  

ob 20.00 sv. maša, pete litanije in procesija z lučkami  
V soboto,  30. 7. sv. maša ob 19.00 
v  nedeljo 31. 7.  ob 10. 00 sv. mašo na prostem (novomašnik Gregor Majcen) 

Tudi letos bo oratorij v naši župniji v zadnjem tednu 

počitnic - od 22. do 27. avgusta. 

Staršem, ki ste svoje otroke na oratorij že prijavili, 

se zahvaljujemo za zaupanje, ostale pa spodbujamo, 

da to storijo čimprej. Predhodna prijava na oratorij 

nam bo v pomoč pri pripravi oratorijskih aktivnosti.  

Na oratoriju se bomo družili tudi z Ostržkom, saj 

je letos glavni junak oratorijske zgodbe.  

Več informacij (obvestilo staršem, prijavnico, razpored oratorijskega 

dne, kontaktne podatke) najdete na župnijski strani www.cecilija.net.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. julij 

17. nedelja med letom 

Krištof, mučenec 

     800  †† Ana, Ivan in Milan Ploj 
                ter Ana in Vincenc Novak 
   930  † Ana Požek  
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: † Frančiška Sinkovič 

PONEDELJEK, 25. julij 
Jakob Starejši, apostol 

  800    †† Alojz Brglez in sorodniki 
1800  † Mihael Lukanc 

TOREK, 26. julij 
Joahim in Ana, starši D. M. 

  800    †† Ana in Rudolf Krajnc 
1800   † Anči Kamšak 

SREDA, 27. julij 
Gorazd in Kliment 

     800  † Roza Gologranc (gr. 1) 
1800  † Greta Zaveršek 

ČETRTEK, 28. julij 
Viktor I., papež 

   800  po namenu 
1800  po namenu 

PETEK, 29. julij 
Marta, Lazarjeva sestra 

     800  po namenu 
1800  po namenu 

SOBOTA, 30. julij 
Peter Krizolog, škof, c. uč. 

     800  po namenu 
1800  † Janez Ivan Obrez (obl.)  

NEDELJA, 31. julij 

18. nedelja med letom 

Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov 

     800  † Jože Belej (obl.) 
   930  za žive in †† iz družine Štampe  
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: † mama in †† iz družine 
                                 Potočnik, Strnad in Vrečar 
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