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16. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,24-30) 

24 Drugo priliko jim je podal takole: »Nebeško kraljestvo 

je podobno človeku, ki je na svoji njivi vsejal dobro 

seme. 25 A ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, 

prisejal med pšenico ljuljke in odšel. 26 Ko pa je bilje 

zraslo in šlo v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. 27 In 

pristopili so h gospodarju hlapci in mu rekli: ‚Gospod, 

ali nisi na svoji njivi vsejal dobrega semena? Od kod je 

torej ljuljka?‘ 28 Rekel jim je: ‚Sovražnik je to storil.‘ 

Hlapci so mu rekli: ‚Ali hočeš, naj jo gremo 

pobrat?‘ 29 Rekel je: ‚Nikar, da pobiráje ljuljko ne 

porujete z njo morda tudi pšenice. 30 Pustite, naj oboje 

raste do žetve; in ob času žetve porečem žanjcem: 

Poberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da se sežge, pšenico pa spravite 

v mojo žitnico.‘« 
Kristusov evangelij 

 

Danes je KRIŠTOFOVA NEDELJA – po maši blagoslov vozil! 

Z VESELJEM DARUJMO, ŽIVLJENJE REŠUJMO 

Odprimo srca za tiste, ki imajo veliko manj kot mi, ali pa NIČESAR! 

Darovi pri blagoslovu avtomobilov bodo namenjeni za misijone. Leto je okoli, 

števec za kilometre se je obračal. Tudi letos naj bi darovali ZA VSAK SREČNO 

PREVOŽEN KILOMETER CENT ZA MISIJONSKI AVTO. 

 

30 let akcije MIVA Slovenija 

Slovenski vozniki, zlasti tisti, ki se zatekamo 

k sv. Krištofu in vsi vsakoletni darovalci za 

vozila naših misijonarjev v akciji MIVA 

Sloveniva, se ob letošnji Krištofovi nedelji še 

posebej veselimo. Dočakali smo okroglo, 30-

letnico te dobrodelne misijonske akcije, po 
zaslugi katere so naši misijonarji rešili že 

mnogo človeških življenj, lajšali stiske, 

lakoto, poskrbeli za vzgojo in izobraževanje, 

za delo in pridelek, verouk in zakramente, maševali in z besedo in zgledom 

pričevali za neskončno Božjo ljubezen do ljudi. 

 

Oratorij 2017: DOTIK NEBES (21. - 26. avgust) 

Letošnja oratorijska zgodba želi poudariti pomen Božje Matere 

Marije v odrešenju človeštva. Marija je bila izbrana za Božjo 

Mater, po njej in rojstvu Jezusa Kristusa pa se je Bog sklonil k 

človeku. Po drugi strani pa je Marija tista, ki nam pomaga priti v 

nebesa.   

Več informacij o oratoriju najdete na župnijski strani 

www.cecilija.net.      

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. julij 

16. nedelja med letom 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 

Brigita Švedska 

800 

930 

1800 

1100 

†Zofija Zupanc 

† †Vlado Vrenko – obl. 

†† starši Vodopivec 

Tremerje: †† Jakob Strnad (obl.) in †† iz 
družine Potočnik 

PONEDELJEK, 24. julij 
Krištof, mučenec 

800 

 

1800 

†† Ivan, Ana Bedenički, sorodniki, Ana, Marija 
in Vinko Pigac 

† Drago Svet 

TOREK, 25 julij 
Jakob starejši, apostol 

800 

1800 

†Anči Kamšak 

Ni namena 

SREDA, 26. julij 
Joahim in Ana, starši 

Device Marije. 

800 

 

1800 

†† Vincenc in Ana Novak in †† Ivan, Milan, Ana 
Ploj 

Ni namena 

ČETRTEK, 27. julij 
Gorazd, Kliment in 

drugi učenci C. in M. 

800 

1800 

Ni namena 

† Janko Babič 

PETEK, 28. julij 
Viktor I, papež 

800 

1800 

Ni namena 

Za Božji blagoslov pri gradnji hiše 

SOBOTA, 29 julij 
Marta, Lazarjeva sestra 

800 

1800 

Za župljane in dobrotnike 

† Marija Kos 

NEDELJA, 30. julij 

17. nedelja med letom 

Peter Krizolog, škof, 
cerkveni učitelj 

800 

930 

1800 

1100 

† Roli Poček 

†† Franc in Marija Jesih 

†† Neža Majer in Peter – obl. 

Tremerje: † nono Marko Vrečar in duše v vicah 
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