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17. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,1-13) 
Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev 
dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naúčil svoje učence.« 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 vsakomur, ki nam je dolžan, in ne daj, da pademo v skušnjavo!« 
In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu 
rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj 
in mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo oni znotraj odgovóril: ›Ne nadleguj me! Vrata 
so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati.‹ Povem vam: 
Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo vstal zaradi njegove 
nadležnosti in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo 
dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, 
prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo 
dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo 
prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, 
koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.« 

KRIŠTOFOVA NEDELJA – AKCIJA MIVA, 24. julij 2022 
Spoštovani ljudje dobre volje, dragi prijatelji misijonov! 
Spet je pred nami Krištofova nedelja in vsakoletna akcija MIVA. Pretekla leta so bila 
zaznamovana s korona omejitvami in kako lepo je bilo letos spet priti skupaj: za 
veliko noč, ob birmah in prvih obhajilih, župnijskih praznikih in raznih srečanjih. 
Končno smo si nekoliko oddahnili in komaj smo čakali, da se spet zberemo kot 
občestvo. V živo smo letos začutili, kako si po dolgem času spet želimo druženja in 
kako potrebujemo skupnost. Lahko si mislimo, da nekaj podobnega čutijo tudi ljudje 
v oddaljenih krajih na misijonskem podeželju. Komaj čakajo, da pride do njih 
misijonar, komaj čakajo, da se srečajo z znanci in prijatelji. Včasih pa to ni njihova 
želja, ampak nujno potrebujejo zdravnika in drugih osnovnih stvari, potrebnih za 
preživetje. Pri vsem tem so zlata vredni avtomobili in druga prevozna sredstva, ki 
jih vsako leto preko akcije MIVA z vašimi darovi lahko kupimo za slovenske 
misijonarje po vsem svetu. Avtomobili, rešilci, poltovornjaki, traktorji, motorji, 
kolesa, čolni, delovni stroji prevažajo misijonarje, zdravnike, bolnike, porodnice, 
domačine, hrano, vodo, material in tako rešujejo življenja ... Vozila MIVA so na 

misijonih polno izkoriščena in vaši vsakoletni darovi so vsekakor 
dobro unovčeni. O tem pričujejo zahvale misijonarjev in nove 
prošnje za pomoč, ki prihajajo in so objavljene v nadaljevanju.  
Dragi darovalci, dragi prijatelji misijonov! Hvala vam za vaše darove preteklih let in 
prosimo vas za vaš dar tudi letos, da bomo lahko z novimi prevoznimi sredstvi 
podprli delo naših misijonarjev. V hvaležnosti za lastne srečno prevožene poti 
namenimo svoj dar tudi našim bratom in sestram v misijonih, ki so naše pomoči 
potrebni. 
Vsem želimo blagoslovljeno in varno vožnjo, predvsem pa varstvo sv. Krištofa na 
vseh poteh vašega življenja. Iskrena hvala za vaš dar! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 25. julij 
Jakob Starejši, apostol 

   800  Za družino Šporiš 
   800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1800  † Janez Gačnik (obl.) 

TOREK, 26. julij 
Joahim in Ana 

   800  Po namenu 
   800  †† Anči Kamšak in Lojzka Ocvirk 
1800   Za družino Šporiš 

SREDA, 27. julij 
Gorazd in Kliment 

   800  Za družino Šporiš 
1800  Za duše v vicah 

ČETRTEK, 28. julij 
Viktor I., papež   

   800  Za družino Šporiš 
1800  † Albin Šket (obl.) 

PETEK, 29. julij 
Marta, Marija in Lazar 

   800  † Helena Tomšič (8. dan) 
   800  Za družino Šporiš 
1800  †† sorodniki in za duše v vicah 

SOBOTA, 23. julij 
Peter Krizolog, škof, c. u. 

   800  Za družino Šporiš 
1800  † Martin Kumer 

NEDELJA, 31. julij 

18. nedelja med letom 

Ignacij Lojolski, duh. 

   800  †† Terezija in Jože Belaj 
  930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   †† Šprajc 
1100   Tremerje: †† Fanika Sinkovič (obl.) 
                                    ter Sinkovič in Selič 
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