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14. in 15. nedelja med letom 

 
Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,1-6) 
Tisti čas je Jezus prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je 
prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili: 
»Od kod njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se 
godijo po njegovih rokah! Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda 
in Simona? Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali so se nad njim. Jezus pa 
jim je govóril: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih 
in v svoji hiši.« In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj 
bolnikov je polóžil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 2018 IN AKCIJA MIVA 
 »Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti«. S tem geslom 
bomo v nedeljo, 22. julija, obhajali nedeljo svetega Krištofa, 
zavetnika popotnikov.Po župnijah bomo duhovniki blagoslavljali vaša vozila in 
delili Krištofove kartončke in nalepke, verniki pa boste ob tej priložnosti darovali 
za misijonska vozila. Preko misijonske vozniške akcije MIVA Slovenija že 31 let 
pomagamo slovenskim (in tudi drugim) misijonarjem v deželah tretjega sveta. 
Z darom za misijonska vozila se Bogu zahvaljujemo, da nas je varoval na vseh poteh 
v preteklem letu. Darujemo cent za vsakih deset srečno prevoženih kilometrov 
oziroma po svojih zmožnostih. Z darovanjem kličemo Božji blagoslov tudi na 
morebitno novo kupljeno osebno ali družinsko vozilo, za varstvo pred daljšo potjo, 
mladi pa se lahko zahvalijo za vozniški izpit in prosijo za Božje varstvo na vseh 
kilometrih, ki so pred njimi. Kdor ne bo navzoč na Krištofovem blagoslovu vozil, 
lahko daruje tudi v dneh po Krištofovi nedelji (v župnijski pisarni), ali svoj dar 
nakaže na račun akcije MIVA Slovenija. 
Akcija MIVA je lani dočakala svojo 30. obletnico, ki smo jo hvaležno obhajali pri 
Mariji Pomagaj na Brezjah. Po lanski obletnici se letos oziramo v prihodnost. Najprej 
ostanimo zvesti tej prepotrebni misijonski pobudi, saj se Cerkev v deželah tretjega 
sveta širi, z njo pa tudi potrebe misijonarjev. Ob tem lahko nekatere običaje, 
povezane s prevoznimi sredstvi, oplemenitimo z misijonskim namenom, na primer, 
ob pomladanskih blagoslovih traktorjev, koles in motorjev, ali morda tudi konjev na 
jurjevo in štefanovo, saj so nekoč bili konji to, kar so danes avtomobili. 
V imenu vseh naših misijonarjev se vam iskreno zahvaljujemo. Naj velja: Z veseljem 
darujem in življenja rešujem! 

Misijonsko središče Slovenije 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. julij 

14. nedelja med letom 

Kilijan, škof, mučenec 

    800   †† Štefanija in Anton Založnik (obl),  
           Štefanija Vaupotič, Tonči Založnik  
  930   † Ana Kralj (gr. 19) 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Trem.: †† Ivan (obl.), Veronika in sorod. Novak 

PONEDELJEK, 9. julij 
Avguštin Zhao Rong, muč. 

     800  †† iz družine Vampelj 
1800   za duše v vicah 

TOREK, 10. julij 
Amalija, redovnica 

  800   po namenu 
1800  † Marija Vrenko 

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

  800   † Ana Kralj (gr. 22) 
1800   †† Antonija in Marija Cokan ter sorodniki 

ČETRTEK, 12. julij 
Mohor in Fortunat, š., muč. 

  800   † Ana Kralj (gr. 23) 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 13. julij 
Henrik II., cesar 

  800  †† Janko Štrukelj in Anči Kamšak 
1800 †† Angela in Zvonko Špiljak 

SOBOTA, 14. julij 
Frančišek Solan, redovnik 

  800   v zahvalo 
1800  † Ana Kralj (gr. 25) 

NEDELJA, 15. julij 

15. nedelja med letom 

Bonaventura, škof, c. uč. 

    800   † Marjan Jazbec (obl.) 
  930    v zahvalo 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Trem.: †† Fanika (obl.) in Stanko Sinkovič 

PONEDELJEK, 16. julij 
Karmelska Mati Božja 

     800  † Ana Kralj (gr. 27) 
1800   †† Vlado (obl.) in Marija Vrenko 

TOREK, 17. julij 
Aleš, spokornik 

  800   † Ana Kralj (gr. 28) 
1800  po namenu 

SREDA, 18. julij 
Elija iz Kaštabone, diakon, m. 

  800   † Ana Kralj (gr. 29) 
1800   † Jožefa Bokal (30. dan) 

ČETRTEK, 19. julij 
Arsenij Veliki, puščavnik 

  800   po namenu 
1800  † Ana Kralj (gr. 23) 

PETEK, 20 julij 
Apolinarij, škof, mučenec 

  800  †† Štefan Tržan in vsi sorodniki 
1800 po namenu 

SOBOTA, 21. julij 
Lovrenc iz Brindisija, red., c. uč. 

  800   po namenu 
1800  za vse potrebe v družini na duši in na telesu 

NEDELJA, 22. julij 
16. nedelja med letom 
- Krištofova nedelja 

Bonaventura, škof, c. uč. 

    800   †† Nada in Franc Loger 
  930    †† Gregor Drofenik (obl.) in sorodniki 
1800   v dober namen 
1100   Tremerje: † mama Marta Vrečar 
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