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16. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,38-42) 
Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo 
hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in 
poslušala njegovo besedo, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila 
je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, 
naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te 
veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo 
odvzet.« 

Krištofova nedelja in akcija MIVA 2022 
God sv. Krištofa letos pade na nedeljo, 24. julija 2022, in 
v Sloveniji bomo obhajali Krištofovo nedeljo, posvečeno 
voznikom, blagoslovu vozil, prošnji za srečno vožnjo in 
zbiranju sredstev v okviru misijonske akcije MIVA.  
Akcija MIVA letos vstopa že v 35. leto, je dobro usidrana 
med slovenskimi verniki in hvaležni bomo, če jo podprete tudi v prihodnje.   
Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti vsako leto 
spomni na lepe trenutke v vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem pa naj 
poživi vašo solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil 
življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misijonarja 
do ljudi, ki ga željno pričakujejo misijonarja, zvozil gradbeni material za cerkev, 
šolo, dispanzer. Naj vas akcija MIVA nagovori, da boste ob prošnji za srečno 
vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska vozila. 
Da lahko misijonarji opravljajo svoje človekoljubno poslanstvo, potrebujejo 
prevozna sredstva. Njihovo delo je večinoma v krajih, ki so zelo oddaljeni od 
središč. Dobro vozilo jim omogoča, da lahko prevažajo v te kraje hrano, gradbeni 
material, učitelje, katehiste in otroke, predvsem pa bolnike in tako rešujejo 
življenja. Krištofova nedelja je zato obilen božji blagoslov za vse voznike, saj jim 
poleg blagoslova Bog podarja tudi zavest, da morajo odgovorno in pametno 
voziti. Je pa še poseben blagoslov, ki ga Bog preko darov, zbranih ob tej nedelji 
za akcijo MIVA, poklanja našim misijonarjem in jim omogoča varna in rešilna 
pota posebej po brezpotjih Afrike, Azije in južne Amerike. 

Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša 
dobrota pa objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah. 

Svetovni dan starih staršev in starejših – Lansko 
leto je papež Frančišek določil, da vsako 4. nedeljo v 
juliju obhajamo svetovni dan starih staršev in 
starejših. Letos je to na nedeljo 24. julija.  
Želja papeža Frančiška je, da bila na ta dan ena od maš 
posvečena starejšim, da bi zanje pripravili neko 
srečanje na škofijski oz. župnijski ravni in da bi spodbudili ljudi, da obiščejo 
tiste, ki ne morejo priti. Pri nas je na ta dan Krištofova nedelja.  
Starih staršev in starejših se bomo še posebej spomnili pri maši ob 8. uri. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. julij 

16. nedelja med letom 

Aleš, spokornik 

   800  † Marjan Jazbec 
  930   † Mihael Tržan (obl.) 
1800   † Marija Petan (gr. 28) 
1100   Trem: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 18. julij 
Elija iz Koštobane, diakon, 

mučenec 

   800  Po namenu 
   800  † Marija Petan (gr. 29) 
1800  † Danica Binandžija (30. dan) 

TOREK, 19. julij 
Arsnij Veliki, 

puščavnik 

   800  †† iz družine Kurent 
   800  †† Šprajc 
1800   † Marija Petan (gr. 30) 

SREDA, 20. julij 
Elija iz Teb, prerok 

   800  †† Štefan Tržan in sorodniki 
1800  † Ivan Pajk 

ČETRTEK, 21. julij 
Lovrenc iz Brindisija, r.   

   800  Za zdravje in po namenu 
1800  †† Franc (obl.) in Nada Loger 

PETEK, 22. julij 
Marija Magdalena, spok. 

   800  † Irma Belaj Koštomaj 
1800  † Majda Kink 

SOBOTA, 23. julij 
Brigita Švedska, red. 

   800  †† iz družine Vodopivec 
1800  † Milan Jezernik 

NEDELJA, 24. julij 
17. nedelja med letom 

- Krištofova nedelja 
Krištof, mučenec 

   800  † Štefan Cilenšek 
  930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   †† Drago in Fanika Svet 
1100   Tremerje: †† mami Julija in Marta 
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