
Sv. maše: od 25. julija 2021 do 15. avgusta 2021

17. NEDELJA
MED LETOM

Krištofova
25. julij
Jakob

Cirnik
 7.00
9.00

////////
////////

10.30
////////
15.00

za župljane in dobrotnike
+ Sina Vinota in starše Smolič
+ starše in brata Toneta Zaplatar
+ Čeh Simono, obl.
krst, Jakata Adamiča
+ Bartolj Jožeta in Ludvika
+ Batolj Marijo, ob roj. Dnevu
+ Cugelj Franca, pogreb in pogrebna maša

Ponedeljek, 26. julij 19.00
////////

+ Brcar Leopolda, obl. iz Prelesja
+ starše Zorc in brata AndrejaJoahim in Ana

Torek, 27.julij 19.00
////////

+ Okoren Ruperta
na čast Mariji Pomagaj v zahvalo in 
priprošnjo

Učenci Cirila in 
Metoda

Sreda, 28. julij 7.00
////////

+ Škarjatove iz Brinja in starše
za zdravje in Božje varstvoViktor I.

Četrtek, 29. julij 19.00
////////

+ Marolt Julijano, obl. in očeta Germana
+ Špolar Nado, obl.Marija in Marta

Petek, 30. julij 19.00
////////

+ Bizjak Cirila, obl.
+ Jakoš Ljudmilo, 30. danPeter Krizolog

Sobota, 31. julij 7.00

////////

+ Lukek Jožefo in Ivana ter pokojne iz 
družine Škarja
na čast Mariji Pomočnici za zdravje in Božje
varstvo družine

Ignacij Lojaolski

18. NEDELJA
MED LETOM

1. avgust
Alfonz M. Ligvori

Cirnik
  7.00
9.00

////////
10.30
////////
////////

11.30

za župljane in dobrotnike
+ Mežan Majdo
+ Strašek Dominika
+ starše Breznikar iz Brega, obl.
+ Markelc Jožeta, obl.
+ Jaki Alfonza, ob godu, starše Jaki in Petje, 
ob roj. Dnevu
krst, Neve Urana iz Hrastnega 

Ponedeljek, 2. 
avgust

19.00
////////

+ Slapšak Jožeta
+ Cugelj Franca, 7. dan

Evzebij

Torek,  3. avgust

Viher

19.00
////////
20.00

+ Brzin Mirota in Simona
+ Podlogar Jožeta
+ Ramovš Mihata, ob roj. dnevu

Lidija

Sreda,  4. avgust

Cirnik

7.00
////////
20.00

+ Breznikarjev iz Brega
+ Brcar Franca, obl.
+ Remar Brlaža, ob roj. dnevu

Janez M. Vianej

Četrtek,  5. avgust 19.00
////////

+ Mejaš Petra
+ Podlogar JožetaMarija Snežna

Petek, 6. avgust 19.00 + Cugelj Anči, ob godu
Jezusova spreme. 
na giri
Sobota, 7. avgust

Škocjan
7.00

19.00
+ Amalijo Zgonc
+ Berk Franca in Štefko ter sestro Zakrajšek 
Marijo

Kajetan

19. NEDELJA
MED LETOM

8. avgust
Dominik

Cirnik
  7.00
  9.00
10.30
////////
////////

za župljane in dobrotnike
+ Obaha Rafaela
+ Hladetove iz Puščave
+ Škrjanc Franca
+ Kosove in starše Janeza in Marijo Mejaš

Ponedeljek, 9. 
avgust

19.00

////////

+ starše Antonijo in Leopolda Strajnar ter 
botra Alojza iz Cirnika
+ Okoreb RupertaRoman

Torek,  10. avgust 19.00
////////

+ Frelih Josipa
po namenuLovrenc

Sreda,  11. avgust 7.00 + Milko, Slavi, Micko in sestrično Marto

Klara

Četrtek,  12. avgust 19.00
////////

+ Strašek Dominika
+ Podlogar JožetaIvana Šantalska

Petek, 13. avgust 19.00
////////

+ Sabljak Frančiško in Mihovila
+ Červenka NacetaHipolit in Poncijan

Sobota, 14. avgust
Okrog

7.00
15.30

+ starše Petje iz Zabukovja
poroka in poročna maša,
Gruden Jana in Franko Tjaše iz Gabrijel

Maksimilijan Kolbe

20. NEDELJA NED
LETOM

MARIJINO
VNEBOVZETJE

15. avgust

Cirnik
 7.00
9.00

////////
////////

10.30
////////
////////

za župljane in dobrotnike
+ Smolič Vinkota
+ starše in brata Renko Ernesta
+ starše sina Teja, sestro Slavico, Reziko in 
Anico
+ Ajdišek Brigito
+ Zupančičeve iz Bistrice
+ Kotar Jožkota, obl. in + Kotarjeve



BRALCI BOŽJE BESEDE 
1. berilo 2. berilo

nedelja, 11. julija            ob 7.00 Damjana Lamovšeo Jože Ramovš
ob 10.30 Anica Bačar Tanja Pavlin

nedelja, 18. julija            ob 7.00 Sara Krnc Mira Gruden
ob 10.30  Anita Kostanjevec Helena Krnc

nedelja, 25. julija            ob 7.00 Darja Breznikar Peter Kurent
ob 10.30 Barbara Škarja Alenka Ahlin

RAZPORED ČIIŠČENJA CERKVE
Med počitnicami bo čiščenje cerkve po dogovoru.
ODPOSLANE MAŠE
 6x Alojz Rozman,   5x Alojz Berk,   4x Marija Kos,   4x Anica Tratar,   3x Jožefa Dovgan,   

NAPOVEDNIK IN OBVESTILA

- Danes je Kriištofova nedelja, pri  kateri zbiramo sredstva za prevozna sredstva
misijonark  in  misijonarjev.  Bog  vam  povrni  za  vsak  vaš  dar.  Po  maši  bo
blagoslov vozil. Pri izhodih si vzemite nalepke in molitve.

- Danes po maši na Cirniku bo krast Jakata Adamiča iz Ljubljane.
- Danes odideva z g. Jožetom na duhovne vaje v Želilmlje. Med tednom bodo sv.

Maše po urniku.  V nujnem primeru bom dosegliv na mobitel.
- V nedeljo, 1. avgusta bo krst Neve Urana iz Hrastnega.
- V četrtek, 5. in petek, 6. avgusta bom obiskal bolne in ostarele po domovih.
- V soboto, 14. avgusta se poročita pri sv. Barbari Gruden Jana in Franko Tjaše iz

Gabrijel.
- Še vedno sprejemamo prijave na Oratorij, ki bo potekal od 16. do 21. avgusta.

TI SI DUŠA MOJE DUŠE
Sveti Duh, ti si duša moje duše. Ponižno te molim.
Razveseli me, daj mi moč, vodi, tolaži me. Razkrij mi, 
koliko se moje želje ujemajo z načrti večnega Očeta.
Daj mi spoznati, kaj od mene želi večna Ljubezen.
Daj mi spoznati, kaj naj storim. Daj mi spoznati, kaj naj pretrpim.
Daj mi spoznati, kaj si naj naložim, kaj naj nosim in prenesem.
Sveti Duh, daj mi spoznati svojo voljo in Očetovo voljo.
Kajti vse moje življenje naj ne bo drugega 
kot trajni, nenehni »da« volji večnega Očeta.
Amen.

ŠT. 232 – 25. JULIJA

POČITNICE – 
ČAS ZA ODKRIVANJE ČUDEŽEV

V naročju Zemlje se nahaja veliko čudežev, ki si želijo biti odkriti, toda mi jih ne
vidimo. Naše življenje je obdano s čudeži,  ki želijo  razveseljevati  naše srce,
vendar jih ne vidimo. Ker odpremo samo svoje oči, ne pa svojega srca. Ker
stvari in ljudi, ki nam pridejo nasproti, nimamo od srca radi.
Nikoli ne boš srečen, če ne boš našel zadovoljstva v soncu, ki sije, v preprosit
cvetlici na travniku, ki cveti, v otroku, ki gre mimo in te nasmeji.
Če si ogledujemo cvetlice in ptice in ljudi, ker jih imamo od srca radi, potem
vedno vidimo veliko več, potem dnevno odkrivamo čudeže. Oglej si kdaj oblake,
kako se premikajo: ubežne tvorbe, v katerih tvoja domišljija vidi skrivnostne
pošasti. Oglej si majhnega otroka, kako riše. Njegova domišljija čara z barvicami
na majhen kos papirja cel svet. Oglej si babico, ki boža mačko, dva zaljubljenca
na avtobusni postaji, dojenčka, ki spi v otroškem vozičku.
In odkril boš, da v vseh stvareh leži več, kot človek vidi površinsko: spomin na
raj.
V vsakem dnevu tičijo čudeži, človek sploh ne more vseh našteti.
Ko se riba v svojem svetu odpravi na odkrivanje, je zadnje, kar odkrije, voda.
Tako je tudi s človekom. Najbolj enostavnih in bistvenih reči svojega bivanja se
najmanj  zaveda.  Kako  pomemben  je  sveži  zrak,  ve  komaj,  ko  mu  grozi
zadušitev. In kako lepo je mogoče dihati, ve šele, ko umre.
Veselje ob majhnih dnevnih čudežih: to je ključ, ki nas pripelje do tega, da smo
lahko vsak dan srečni.
Čas prostih dni je priložnost, da majhni čudeži, ki nas obdajajo, napolnijo naš
vsakdan. Sreča, ki se je bomo pa naužili, pa naj bo tisto, kar lahko podelimo z
ljudmi okoli nas.        POVZETO PO: PHIL BOSMANS


