
SVETI KRIŠTOF 
Številne cerkve imajo na steni 
upodobljenega sv. Krištofa na najbolj 
vidni zunanji strani, kar je nekoliko 
pogojeno z ljudskim verovanjem, da 
tisti, ki bo zjutraj 
videl svetnikovo 
podobo tisti dan 
ne bo umrl. Že v 
davni preteklosti 
so ga izbrali za 
zaščitnika 
popotnikov. V 
novejšem času pa 
voznikov. V bližini 
njegovega godu 
Cerkev blagoslavlja 
prevozna sredstva. Leta 1987 je 
tudi v slovenijo prišla misijonska 

akcija MIVA s katero zbiramo 
sredstva za pomoč misijonarjem za 
nakup prevoznih sredstev. V zahvalo 
za srečno vožnjo nas Cerkev vabi 

naj darujemo za to 
dobrodelno akcijo. 
Pri nas bomo imel 
blagoslov vozil po 
vseh mašah v 
nedeljo 17. julija. 
Hvaležni dar 
oddajte kar v 
nedeljsko pušco 
tako kot pretekla leta 

in kar bo več kot je 
povprečna nabirka bom 

oddal za akcijo MIVA. Bog 
povrni vsakemu za dar. 

ORATORIJ 
... bo od ponedeljka 11. julija do 
petka 15. julija.  
Oratorij je namenjen vsem 
osnovnošolskim otrokom in tistim, ki 
bodo v jeseni obiskovali prvi razred. 
Voditelj oratorija bo nova 
predsednica kluba Turnček gdč. Nina 
Grad. Otroci bodo letos spoznavali 
zgodbo preroka Jona. Letos bomo 
imeli v sredo 13. julija na obisku 
policiste, ki bodo predstavili svoje 
delo. Od blizu si bomo lahko ogledali 

policijske avtomobile, konje, pse, 
motorje, spoznali bomo tudi delo 
kriminalistov in še kaj. Policisti 
pridejo ob 9.00 uri in vabijo tudi 
starše in ostale farane na 
predstavitev. Torej tudi drugi lepo 
vabljeni. Predstavitev bo trajala do 
13.00 ure. Prijavnice so na mizi za 
verski tisk. Zaključna maša bo v 
petek 15 julija ob 18.00 uri. Torej eno 
uro prej kot navadno. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

USPEŠNA TRGOVCA - V gostilni se srečata zastopnika večjih trgovskih 
podjetjih in se hvalita: "Jaz že deset let Eskimom prodajam hladilnike!" je 
rekel prvi. "Jaz pa že petnajst let Američanom prodajam ure-kukavice," je 
povedal drugi. "To ni nič! To lahko vsak!""Ja, toda jaz poleg vsake ure 
prodam še dvajsetkilogramsko pakiranje hrane za ptice!" 
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UČITE SE OD MENE ! TUDI NA DOPUSTU IN POČITNICAH! Mt 11, 25-30 
Modrijani tega sveta dajejo številne modre nasvete za življenje. Toda nihče 
ni nikoli izrekel besed: »Učite se od mene…« Samo Jezus s svojo božansko 
avtoriteto zmore izreči te besede. In na te besede se lahko zanesemo. On, ki 
je živel naše človeško življenje v vseh razsežnostih razen greha more biti 
naš najlepši in najbolj zanesljiv vodnik skozi življenje. »Pridite k meni vsi, ki 
se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil.« Je vabilo, ki 
nam zagotavlja rešitev. Vsak od nas nosi svoje težave. Človeka 
brez težav ni. Zato je toliko bolj vredno, če 
se znamo ob Božji ponudbi sprostiti, 
umiriti in nabrati novih moči za življenje. 
Čas počitnic in dopustov je vabilo, da 
ne pozabimo na duhovno hrano. Naj 
nam ne zmanjka časa za nedeljsko 
mašo, morda obisk kakega 
romarskega svetišča, za molitev, 
premišljevanje, morda duhovne 
vaje, za dobro knjigo in izlet v 
naravo. Brez duhovnih vsebin na 
dopustu bomo prišli nazaj še bolj 
utrujeni, z izpraznjeno denarnico 
in praznino v srcu. 
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 
Prvo nedeljo v juliju se spominjamo vseh 
naših rojakov, ki so iz različnih razlogov že v stari Avstriji in potem 
vse do današnjih dni odhajali v širni svet. Nekateri v želji spoznati druge 
dežele, drugi in ekonomskih razlogov, nekaterim je gostoljubje odrekla lastna 
domovina, lepo število imamo tudi misijonarjev. Mnogi rojaki so se uveljavili v 
svetu in so zelo dobri ambasadorji naše države. Večina je ohranila stike z 
domovino, nekateri so jih žal izgubili. »Kri ni voda«, pravi pregovor. 
Ohranjajmo stike z našimi rojaki in molimo zanje. 



CIRIL IN METOD 5. julij 
…apostola Slovanov 
Prvi slovanski papež Janez Pavel II. 
je kmalu po nastopu službe dejal, da 
mora Evropa, ki je bila takrat še 
globoko razmejena na Vzhod in 
Zahod s tako imenovano železno 
zaveso zadihati z obema polovicama 
pljuč. S tem je hotel povedati, da sta 
enako pomembna Vzhod in Zahod 
naše stare celine. Zato je ob svetem 
Benediktu sinu Zahoda, za so 
zavetnika Evrope razglasil leta 1980 
sveta brata Cirila in Metoda, 
blagovestnika Slovanov, narodov 
evropskega Vzhoda. V Ljubljani sta 

zavetnika ljubljanske nadškofije. 
Solunska brata, po rodu Grka sta 
slovanskim narodom poleg vere 
prinesla tudi pisavo, kulturo in omiko 
v času, ko so se postavljali temelji 
današnje Evrope in so Slovani 
sprejeli krščanstvo, ter se tako 
vključili v krog evropskih narodov. To 
je bila prva združena Evropa, ki je po 
krščanski veri segla še daleč v 
Rusijo, saj se je zgodilo v času, ko 
še ni bilo delitve na Vzhodno in 
Zahodno Cerkev. Tudi med Slovenci 
imamo še danes veliko ljudi, ki nosijo 
njuno ime. 

15. NAVADNA NEDELJA 10. julij 
SEJALEC JE ŠEL SEJAT Mt. 13,1- 23 
V Sveti deželi so površine rodovitne 
zemlje majhne. Zato so toliko bolj 
dragocene površine za obdelavo. 
Poljedelci z veliko skrbjo in ljubeznijo 
obdelajo vsak košček rodovitne 
zemlje. Seveda pa tudi sejalci 
semen skrbno pazijo, da čim 
več semena pade na 
rodovitna tla. Jezus vzame za 
primerjavo svojega dela vsem 
poznanega sejalca. Tudi on je 
sejalec božjega nauka. In tudi 
seme njegove besede, ki jo 
velikodušno seje v človeška 
srca doživlja podobno usodo 
kot seme palestinskega 
sejalca. Kakor padajo 
semena na različno 
podlago in doživljajo 
različno usodo, od 
tega da nekatera 
sploh ne vzkalijo, 
ker jih prej poberejo 
ptice, do onih na 

kamniti zemlji in tistih med trnjem, pa 
je vendarle večina tistih, ki padejo na 
rodovitna tla. Ta pa dajejo po 
Jezusovih besedah različne donose. 
Od trideset,do šestdeset in celo 

stoteren sad. Zanimivo, 
da na isti zemlji z istim 
semenom taka 
razlika v donosu. 

Lepa podoba za nas 
ljudi. Tudi v naša srca je 

bilo sejano seme božje 
besede. Uspeh te božje 

besede pa je različen. Po 
naših naravnih zmožnostih in 

naši prizadevnosti. To resnico 
doživljajo starši, duhovniki, učitelji. 
Ljudje smo hvala Bogu različni. 

Najpomembnejše je, 
da semena božje 
besede ne 
zanemarimo in po 
naših zmožnostih in 

prizadevanjih 
obrodimo sadove. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
 

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri zunanji 
slovesnosti praznika Rešnjega Telesa: 
zvonarji, pevci, ključarji, nosilci baldahina in 
bander, ministrantje, mežnarji, krasilci 
cerkve… Bog povrni. Bilo je lepo! 
 
Naš rojak g. Vidmar Tone, župnik v Kropi 
odhaja s 1. avgustom v Dom počitka v 
Srednjo vas pri Bohinju. Želimo mu mirno 
jesen življenja. 
 
ROMANJE NA VIŠARJE 
V soboto 30. julija načrtujem romarski izlet 
na svete Višarje. Cena prevoza z avtobusom 
in žičnico na Višarje bo cca 30 €. Prijave na 
mizi za verski tisk. Nekateri ste že večkrat 
izrazili željo za ta izlet. 
 
Romarski izlet na Madžarsko. Z agencijo 
Quo vadis se bom 27. in 28. julija kot 
duhovni vodja udeležil dva dnevnega 
romarskega izleta v rojstni kraj sv. Martina v 
Sombatel in Panonhalmo, ki je madžarski 
Monte Cassino simbol zahodnega meništva, 
ustanovljen leta 996. Obiskali bomo tudi 
Blatno jezero in grad Estehazy, kjer je dolga 
leta ustvarjal skladatelj Josef Haydn. Če ima 
kdo željo se lahko še pridruži. Kolikor vem 
imajo še 5 prostih mest. Cena bo cca 120 € 
z eno nočitvijo in polpenzionom. Odhod iz 
Dola. 

PONEDELJEK 4. 7. 
19.00 + Robert Novak 

TOREK 5. 7. 
19.00 + Božo Šuštar obl.  

SREDA 6. 7. 
7.00 v čast sv. Duhu za razsv. 

ČETRTEK 7. 7. 
19.00 + Marija Prašnikar obl. 

PETEK 8. 7. 
19.00 + starši in Jože Perša 

SOBOTA 9. 7. 
19.00 + Janko in Marija Rebolj 

15. nedelja med letom 10. 7. 
7.00 za farane 
8.30 + Alojzija Jeran obl. 
10.00 + Amalija Mejač obl. 

PONEDELJEK 11. 7. 
19.00 v zahvalo  

TOREK 12. 7. 
19.00 + Drame Danica Ana obl. 

SREDA 13. 7. 
7.00 + Požaršek 

ČETRTEK 14. 7. 
19.00 starši Pirš 

PETEK 15. 7. 
sodelovanje z udeleženci 
oratorija 
18.00 + Vladimir Moder 

SOBOTA 16. 7. 
19.00 + Vinko in Ana Klemenčič 

16. nedelja med letom 17. 7. 
7.00 + Francka Bernat 30. dan 
8.30 + Anton Cerar 
10.00 + Silvo Ovca obl. 

15. NEDELJA MED LETOM 10. julij 2011 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Pavle F., Martina F. 
čiščenje in krašenje: DOL 
16. NEDELJA MED LETOM 27. julij 2011 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Tone Z., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: KLEČE 
Oddane maše:  1x po namenu 

15x Francka Bernat 


