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NAJNUJNEJŠA PRTLJAGA

In poklical je dvanajstere ter jih po dva 
in dva začel pošiljati in jim 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 no-
gah in naj ne oblačijo dveh oblek. 

(Mr 6, 7-9)

Ko je Jezus poslal apostole oznanjat evangelij, jim je naročil, 
naj ne jemljejo s seboj „ne kruha, ne torbe, ne denarja v pasu“, 
ampak naj vzamejo le najnujnejše ter potujejo svobodni. Bog 
bo stal ob strani tistim, ki zaupajo vanj in se mu popolnoma 
izročijo. Če hočemo hitro potovati, moramo s seboj vzeti čim 
manj prtljage, da bomo čim bolj svobodni. Na tako pot mora-
mo vzeti močno vero, da nas Bog pošilja in sledimo njegovemu 
klicu. 

Najnujnejši tovor, ki ga moramo vzeti s seboj na pot, zavest, 
da nas je Bog v svoji neizmerni ljubezni poklical in izbral za svo-
je glasnike. To je najnujnejši tovor.

Bogoslužje



ŽETEV JE OBILNA, DELAVCEV PA MALO
Potrebujemo ljudi, ki nosijo druge. Pre-

več je birokratov, preveč tiranov, preveč 
vojnih hujskačev, preveč egoistov. Preveč 
je socialno prizadetih, preveč posebnežev 
in zapostavljenih, preveč beguncev, preveč 
samomorilcev. Premalo je medicinskih po-
močnic, premalo dušnih pastirjev, premalo 
svetovalcev, premalo prijateljev. 

Iščemo človeka, velikost in zunanjost ni-
sta važni, bančni račun in znamka avtomobila sta postranska. 
Nudimo zanimivo dejavnost. Zahtevamo nečloveško veliko: 
bolj poslušati kot govoriti, bolj razumeti kot soditi, bolj poma-
gati kot tožiti.

Potrebujemo ljudi, ki nosijo druge. Zahtevamo veliko. S Kri-
stusom je to možno izpolniti. Potrebujemo ljudi, ki lahko po 
desetem razočaranju še zaupajo. Potrebujemo ljudi, ki tvegajo 
odkrito besedo, če se drugim godi krivica. 

Potrebujemo ljudi, ki rajši delajo kot kasirajo. Potrebuje lju-
di za nekoliko več heroizma. Potrebujemo ljudi z nekoliko več 
roke in manj pasti. Potrebujemo ljudi, katerih DA je DA in ka-
terih NE je NE. Potrebujemo ljudi, katerih upanje nosi druge in 
obuja k življenju. Potrebujemo ljudi, da bo prihodnost postala 
bolj človeška kot preteklost. Prosimo Gospoda za take ljudi in 
prizadevajmo si mi biti taki.

RAD BI BIL SREČEN
Rad bi bil srečen, pravi mladenič, ki se ne razume s svojim 

starši in pobegne od doma. Rada bi bila srečna, pravi mlada 
žena, ki je od moža prevarana in zahteva ločitev. Rad bi bil sre-
čen, pravi živčni bolnik, ki si utrujen od bojev, vzame življenje. 
„SREČEN SEM“

Žare jasne oči otroka, pravi smehljaj matere za otrokom v 
rokah, oznanja mladostnik po dobro opravljeni nalogi, stoka 
oče, utrujen po dobro opravljenem delu, oznanja bolnik po 
zadobljenem zdravju, meni slabič po dobljeni zmagi nad seboj, 
misli brezposelni po svoji novi nastavitvi, pravi obupani potem, 
ko je našel prijatelje. 

PA JAZ? Znam biti srečen? Se znam veseliti tolikih lepot in 
dobrot, ki me spremljajo v življenju? tudi meni pošilja Gospod 
svoje glasnike, da mi oznanjajo in približajo srečo, ki jo je On 
prinesel na ta naš svet za vse ljudi. 

GODOVI IN SVETE MAŠE
JULIJ

13
PONEDELJEK

HENRIK 19.00 † Rezka Čirčnik

14
TOREK 

KAMIL 8.00 † Jožefa Grgič

15
SREDA

BONAVENTURA 8.00 Urna za Hrastje

16
ČETRTEK

KARMELSKA MATI BOŽJA 19.00 † Franc Belehar

17
PETEK

ALEŠ, spokornik 19.00 † Aleš in sorodniki Stare

18
SOBOTA

SIMON, duhovnik 19.00 † Ivanka Vodnik

19
NEDELJA

16. NEDELJA MED LETOM 8.00

10.00

Za duhovnike in nove 
duhovne poklice
† Ana Kadivec

20
PONEDELJEK

MARJETA 19.00 † Stane in Bernarda Čebašek

21
TOREK 

DANIJEL 8.00 Po namenu

22
SREDA

MARIJA MAGDALENA 8.00 Po namenu



23
ČETRTEK

BRIGITA 19.00 Urna za Hrastje

24
PETEK

KRIŠTOF 19.00 Za duše v vicah

25
SOBOTA

JAKOB, apostol 19.00 † Marija Ovijač

26
NEDELJA

17. NEDELJA MED LETOM
ANA, JOAHIM

8.00
10.00

† Jože Zupan, obl. Prebačevo
† Ana Jeretina Hrastje

27
PONEDELJEK

GORAZD 19.00 † Tončka Vidic, 1. obl.

28
TOREK 

VIKTOR 19.00 † krušni starši

29
SREDA

MARTA IZ BETANIJE 8.00 Po namenu

30
ČETRTEK

PETER KRIZOLOG 8.00 Za dobrotnike

31
PETEK

IGNACIJ 19.00 † Nastran, dva brata in sestra

AVGUST
1

SOBOTA
ALFONZ LIGVORIJ 19.00 † Marinka Perčič

2
NEDELJA

18. NEDELJA MED LETOM 8.00

10.00

† Marija Ovniček

† Starši in sestri Kovačič

Časa nimamo premalo, pač pa, preveč časa 
zapravimo. (Seneka)

Če molčiš, molči iz ljubezni, če govoriš, govori iz 
ljubezni. Če grajaš, grajaj iz ljubezni. Če prizanašaš, 
prizanašaj iz ljubezni. (sveti Avguštin)

Kjer se otroci nekega ljudstva več ne smejejo, se več 
ne igrajo in več ne pojejo, tam je dežela izgubila svojo 
pomlad. (M. Faulhaber)


