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NEDELJA 15. MED LETOM - LEPA NEDELJA NA GORI              

15.07.     
 

ob 7h      za farane                              
ob 8.30    na Pernovem  za +Jožeta in rodbino Verdel 
ob 11h   na Gori  -  procesija in maša  za +Jakoba Tacer  
                        in Franca Novak     (darovali Glebovšekovi)  

Ponedeljek Karmelska Mati Božja  (Karmen)                                            

16.07.                 ob 19h    za +Anico in Franca Cokan, obl.  

Torek Aleš                                                                                          

17.07.            ob 7h      za +Alojza Lešnik    

Sreda Friderik  (Miroslav)                                                                  

18.07.       ob 7h      za +Rozalijo Parežnik        

Četrtek Makrina                                                                                   

19.07                   ob 8h      na Pernovem  za +Šimuna Debelić    
ob 19h    za +Franca Novak, osmina         

Petek Marjeta Antiohijska                                                                    

20.07. ob 19h    za +Jožefo in Martina Golavšek  

Sobota Lovrenc                                            

21.07.          ob 7h      za+Janeza in Nežo Ašenberger                        

NEDELJA 16. MED LETOM – KRIŠTOFOVA                              

22.07. 
 
  

ob 7h      za farane                              
ob 8.30    na Pernovem  za +Rozalijo in Jožeta Ašenberger 
ob 10h    za +Jožefo in Jožeta Podvršnik, obl.              
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In poklical je 
dvanajstere  

ter jih po dva in dva  
začel pošiljati in jim je 

dal  
oblast nad nečistimi 

duhovi.  
Naročil jim je,  

naj ne jemljejo na pot  
nič drugega kakor le 

palico,  
ne kruha ne torbe  
ne denarja v pasu;  
ampak naj imajo  

sandale na nogah in  
naj ne oblačijo dveh 

oblek.  
 

(Mr 6,7–9) 

Kdo je danes apostol? Ali ni to nekdo, ki 
je prejel od Boga besedo, da jo oznanja 
svetu? 
Gospod, oznanjevanje tvoje besede je 
danes tako trudno, tako hromo, tako 
neznatno. Kaj nam koristi, če smo po 
krstu, po birmi ali celo op mašniškem 
posvečenju deležni Kristusovega 
duhovništva, če pa naša ušesa kljub temu 
ostajajo gluha za Božjo besedo?  
Pričevalec slednje more biti le tisti, ki jo je 
kot živo prejel od Boga. Le v srečanju z 
Bogom vstaja v nas Božja beseda in 
postane živa; vse po moči Svetega Duha.  
Res je, da mnogi danes govorijo o krizi 
pridige, o pomanjkljivi verodostojnosti 
cerkvenega oznanjevanja, ob 
pomanjkljivem pričevanju kristjanov v 
svetu. Vendar kako naj bi bilo drugače, 
če mi kristjani še komaj kdaj srečamo 
Boga!?  
V vrvežu vsakodnevnega dogajanja 
okrog nas si poskušajmo vzeti čas tudi za 
Boga. Ko ga bomo lahko prepoznali, 
začutili ob nas, bomo lahko o njem 
pričevali. Postali bomo apostoli 
današnjega časa. Jezus sam nas bo 
opogumil in poslal med ljudi. Z močjo 
Svetega Duha bomo lahko tudi mi 
spreminjali svet na bolje. Dokler pa za 
Božjo navzočnost v našem življenju ne 
najdemo prostora, do takrat bomo tavali 
sami, ostajali žalostni pred vrati hladnih 
src in brez volje za »lepši jutri«.  

 

Po: Bogosluđno leto B 

 


