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IZ NAGOVORA NADŠKOFA MSGR. STANISLAVA ZORETA OB
50. ROMANJU BOLNIKOV IN INVALIDOV NA BREZJAH (16.6.2018)

„Danes žal živimo v miselnem okolju, ki je polno lepih besed o človekovih pravicah, o človekovem dostojanstvu, o skrbi in odgovornosti za nemočne in ranljive
skupine v družbi. Ob vseh teh lepo zvenečih besedah pa se vedno večkrat dogaja,
da pravico do življenja od spočetja do naravne smrti poteptamo s tako imenovano
pravico do izbire in pravico do „dostojanstvene smrti.“ Prijatelji v današnjem evangeljskem odlomku so odstranili ovire, ki so jim preprečevale, da bi hromega prinesli
pred Jezusa. Ker je bilo za to potrebno odkriti streho, so odkrili streho. Odstranjevali
so ovire in jim na kraj pameti ni prišlo, da bi odstranili bolnika. Kako močno v takšno miselnost doni Jezusova beseda v priliki o poslednji sodbi: „Kar koli ste storili
enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili“ (Mt 25,40).
Ko smo se zahvalili vsem, ki pomagajo bolnikom in ostarelim, je prav, da se
ob tem jubilejnem romanju vsi skupaj zahvalimo tudi bolnim in ostarelim samim.
Običajno mislimo, da oni potrebujejo našo pomoč, mi pa smo tisti, ki jim to pomoč
nudimo in nam morajo biti za to nenehno hvaležni. V resnici tako tudi je, potrebujejo našo pomoč in so hvaležni zanjo, čeprav morda ne vedno na tak način, kakor
bi si mi želeli. Po drugi strani pa se moramo tudi zavedati, da prav tako tudi mi
potrebujemo nje, njihovo nemoč in slabotnost. Kaj nas namreč počlovečuje? Naša
sposobnost dosegati rekorde? Naše osvajanje vesolja? Naša tehnična in tehnološka
odkritja? Naša mladostna moč in naše zdravje? Ali pa morda bližina človeka, ki je v
potrebi in stiski, v prsih pa imam dovolj čuteče srce, da to potrebo opazim in nanjo
odgovorim. Vsi znanstveni, tehnični in tehnološki dosežki nas ne bodo naredili bolj
ljudi. Vedno bolj počlovečen postajaš samo tako, da se ustaviš ob človeku in da si
pripravljen in sposoben tudi v bolnem telesu, v telesu, ki se mu življenje izteka, v
nemočnem in ostarelem telesu videti človeka in ga spoštovati, ga objeti z dostojanstvom in sočutjem. Zato, dragi bolni in ostareli bratje in sestre, hvala vam, da nam
omogočate, da ob vas postajamo vedno bolj vaši sinovi in hčere, vedno bolj vaši
bratje in sestre, da ob vas postajamo vedno bolj ljudje, upodobljeni po Jezusovem
srcu, ki nas vse sprejema v svojo brezmejno ljubezen.“

GOSPOD KANONIK VINKO PRESTOR PRAZNUJE 90 LET

V četrtek, 5. julija, bo naš gospod kanonik in prelat Vinko Prestor dopolnil 90 let.
Zunanjo slovesnost njegovega častitljivega življenjskega jubileja bomo praznovali v
nedeljo, 15. julija, pri sveti maši ob 10- ih. Slovesno somaševanje bo vodil gospod
nadškof msgr. Stanislav Zore. Po sveti maši bo pred cerkvijo pogostitev s pecivom,
za katerega prosimo, da ga gospodinje že v soboto tekom dneva prinesete v župnišče.
Sicer se pa te dni s hvaležnostjo spominjajmo gospoda kanonika v molitvi in voščilu
po trdnem zdravju in Božjem blagoslovu, naj ga Dobri Bog še naprej ohranja med
nami kot velikega pričevalca vere, ljubezni do Cerkve ter veselja do življenja. Njegova življenjska in duhovniška drža naj med nami prebuja tudi nove duhovne poklice.

POLETNI ORATORIJ

Letošnji poletni oratorij bo potekal od ponedeljka, 9. do sobote, 14. julija. Osrednji
lik oratorijske zgodbe bo veliki slovenski misijonar škof Friderik Baraga. Spoznavali
bomo njegovo življenjsko zgodbo od njegove odločitve za študij, za duhovništvo
in za misijone ter vse tja do njegovega škofovskega posvečenja. Poudarek v zgodbi
bo na njegovem delu med Indijanci. Skozi njegovo življenje bodo izpostavljene
vrednote odločitev, kultura, krst, nenavezanost in gorečnost.
Radi molimo za vse animatorje in otroke, ki bodo vključeni v oratorijski program,
da bodo od skupne molitve, kateheze, igre in druženja ohranili trajne sadove. Za
pogostitev tudi letos prosimo gospodinje za pecivo in sadje...

KRIŠTOFOVA NEDELJA

V nedeljo, 22. julija, bomo obhajali Krištofovo nedeljo. Sveti Krištof, ki sicer
goduje v torek, 24. julija, je zavetnik in priprošnjik za vse voznike ter srečno in varno
vožnjo. Po vseh svetih mašah bo blagoslov avtomobilov. Ob prometnih nesrečah, ki
se dandanes dogajajo na naših cestah, bodimo še toliko bolj hvaležni za vsak srečno
prevožen kilometer in ob blagoslovu avtomobilov zanj velikodušno darujmo svoj
dar, ki je namenjen za prevozna sredstva naših misijonarjev.

PREMESTITEV NAŠEGA KAPLANA

Gospod nadškof msgr. Stanislav Zore je z dekretom z dne, 15. junija 2018, imenoval našega kaplana gospoda Gašperja Mauka za upravitelja župnije Homec in
soupravitelja župnije Vranja Peč. Novo službo bo nastopil s prvim avgustom letos.
V naši župniji se bomo od njega poslovili v nedeljo, 29. julija, pri sveti maši ob 10ih. Ob koncu svete maše bo zanj ofer ali darovanje. Tudi na ta način mu izrazimo
hvaležnost za njegovo duhovništvo, ki ga je v tem letu delil z nami. Predvsem pa
ga še naprej spremljajmo z molitvijo za potrebni Božji blagoslov v novih župnijah.

SVETE MAŠE

V župnijski pisarni smo že začeli zbirati mašne namene za mesec oktober.
Zaobljubljena sveta maša v Velesovem za sosesko svetega Janeza Krstnika iz
Luž bo v sredo, 4. julija, zvečer ob 20- ih!

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 5. julija, bo pred večerno sveto mašo molitvena ura za duhovnike in
nove duhovne poklice; v četrtek, 12. julija, bo tiha in zasebna molitev; v četrtek,
19. julija, bomo molili za naše družine; v četrtek, 26. julija, pa molitev oblikuje
Frančiškova skupina.
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PTUJSKOGOR.
19.00 †Ciril Avbelj
MATI
v zahvalo za srečno operacijo
BOŽJA
TOMAŽ
apostol
URH
škof

19.00 †Karel Ajdovec, obl.
20.00 †Pavla Sajovic, 7. dan
† Francka in Jože Anžič (LUŽE)
19.00 †Alojz in Ana Luskovec, obl.
20.00 †Peter in Ana Košnjek (SREDNJA VAS)
20.00 †Simon Kozelj (HOTEMAŽE)

CIRIL IN METOD
19.00 †Kristina, obl. in Jernej Česen
slovanska ap. in
za duhovnike in nove duhovne poklice
sozavet. Evrope
19.00 †Jernej Novak
MARIJA
†duhovnik Miloš Briški, obl.
GORETTI
devica in muč. 20.00 †Janez Rebernik, obl. in Jože Bergant (VISOKO)
VILIBALD
škof

8.00 †Janez Golorej (VOKLO)
19.00 †Anica in Vinko Pušavec ter stari starši Zorman

14. NEDELJA
MED LETOM

8.00 za farane; 8.00 †Viktor Sajevec, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †Urška Okorn, obl.
20.00 †Fortunat Kuštrin, 30. dan

VERONIKA
opatinja

19.00 †Peter Hribernik
†Alojz in Ana Perčič
20.00 †starši in brat Pajer (HOTEMAŽE)

AMALIJA
redovnica

19.00 †Ivana in Dušan Bricelj, obl.
za zdravje in Božji blagoslov v družini
20.00 †starši in brat Franci Kolman (LUŽE)

19.00 †Lojze, obl. in Berta Brankovič ter Rudi Vavpot
BENEDIKT
opat in zavetnik 20.00 †Štefan Šavs, obl. in Pavla Suhadolnik
†Tilka Omejc, 30. dan (SREDNJA VAS)
Evrope
MOHOR IN
FORTUNAT
mučenca

19.00 †Marjeta Mohorič
†Angela in Franc Pilar, obl.
za odpuščanje in razumevanje

EVGEN
škof in
mučenec

19.00 †Ana Lebar
20.00 †Ivan Kepic, obl. (VISOKO)

BOGDAN
škof

8.00 za zdravje (VOKLO)
19.00 †Alojz Perdan, obl.

15. NEDELJA
MED LETOM

8.00 za farane; 8.00 †Janez Jenkole, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †Stanislav Remic; †Pavel Režek; †Tilka Omejc
†Vida Tomažič; †Franc Dolenec; †Marija Vesel
†Frančiška Porovne; †Albina Ušlakar; †Marija Milač
†Pavel Hudobivnik; v zahvalo; za zdravje
20.00 †Marija Potočnik
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KARMELSKA
MATI
BOŽJA

19.00 v zahvalo
20.00 †Slavko Kozelj (HOTEMAŽE)

ALEŠ
spokornik

19.00 †starši Ana in Aleš Markun, obl.
20.00 na čast Srcu Jezusovemu (LUŽE)

FRIDERIK
škof in
mučenec

19.00 †starši Ajdovec in sestra Marinka
20.00 †Jože in Marija Selan (SREDNJA VAS)

JUSTA
mučenka

19.00 †Franc Traven, obl.
†starši, brata in sestra Sajovic

MARJETA
ANTIOHIJSKA
mučenka
DANIJEL
prerok

19.00 †Ana, obl. in Janez Lanišek
20.00 na čast Svetemu Duhu ter v priprošnjo Jezusovemu
in Marijinemu Srcu (VISOKO)
8.00 †Pavel in Franc Prestor, obl. (VOKLO)
19.00 †Aleš Dobnikar

8.00
16. NEDELJA
8.00
MED LETOM 10.00
Krištofova n.
20.00

za farane
†Marija Rozman, obl. (OLŠEVEK)
†Jakob Jagodic in starši Šimenc
†Julijana in sorodniki Ulčar ter sorodniki Erzar

BRIGITA
19.00 †Janez Jagodic in Majda Križman
redovnica in
20.00 †Jakob Ajdovec (HOTEMAŽE)
sozavet. Evrop.
KRIŠTOF
mučenec
JAKOB
apostol

19.00 za zdravje in v zahvalo
20.00 †Anton in Marija Rožman, obl. (LUŽE)
19.00 †Stanislav Remic
†Alojz, obl. in sin Alojzij Teran
20.00 †Franc Škerjanc (SREDNJA VAS)

JOAHIM IN ANA
19.00 †Ana in Janez Kristanc
starša
20.00 za srečen zakon (SREDNJA VAS)
Device Marije
Gorazd,
19.00 †Ana Zarnik
Kliment in drugi
20.00 †Marija Potočnik (VISOKO)
učen. sv. C. in M.

VIKTOR
papež
17. NEDELJA
MED LETOM

8.00 †Jože Šink (VOKLO)
19.00 †starši in brat Kimovec ter sestra Marija Ogris
8.00
8.00
10.00
20.00

za farane
†Katarina, obl. in Alojz Naglič (OLŠEVEK)
†Lojze Čebašek, obl. ter starši in brata Roblek
†Vinko Kavčič
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