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EVANGELIJ: NEBEŠKO KRALJESTVO JE PODOBNO ZAKLADU MT 13,44-52 
Tisti čas je rekel Jezus množicam: 44»Nebeško kraljestvo je podobno 
zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad 
njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. 45Nebeško 
kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. 46Ko najde en sam 
dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. 
47Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in 
zajame ribe vseh vrst. 48Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in 
odberejo dobre v posodo, slabe pa poméčejo proč. 49Tako bo ob koncu 
sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. 50Pahnili jih bodo v 
ognjeno peč.Tam bo jok in škripanje z zobmi.  51Ste doumeli vse to?« Rekli 
so mu: »Smo.« 52Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal 
učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz 
svojega zaklada novo in staro.« 
 
ZAKLAD 

Ni težko slišati kristjanov, tudi takih 
z nazivi in diplomami, ki pravijo: 

»Če ob nedeljah ne bi bilo diskotek, 
tekmovanj in prvenstev v sto športnih 
panogah; koncertov, razstav in srečanj 
vseh vrst, turističnih prireditev, 
smučanja v zimskih počitnicah in 
poletnih počitnic na morju; služb in 
odprtih trgovin, bi bile cerkve polne. 
Zlasti mladih.« 

»Če ne bi bilo televizije vsak dan in 
ob vsaki uri, če bi matere ostajale 
doma in skrbele za otroke, če očetje ne 
bi opravljali dveh ali treh služb, bi bili 
vsi kristjani in cerkve bi bile polne. Zlasti mladih.« 

Ti kristjani, tudi z nazivi in diplomami, ne vedo ali se delajo, da ne vedo, 
ali pa nočejo vedeti, da oči premami vsak košček stekla, če prej še niso 
videle dragocenega bisera. 

Če vera ne blesti kakor dragocen biser, nič ne koristi, če zaprejo 
diskoteke in stadione, prekinejo televizijsko oddajanje in prisilijo ženske, 
da ostanejo doma. 



Nihče ne izroča svojega življenja Kristusu samo zato, ker ne ve, kaj bi 
sicer počel s svojim časom. Po: T. Lasconi 
 
KRIŠTOFOVA NEDELJA (26.7.): Danes je Krištofova nedelja in blagoslov 
prevoznih sredstev in voznikov. Bog povrni za vaš dar za prevozna 
sredstva naših misijonarjev. 
 
LEPA NEDELJA PRI SV. BARBARI (2.8.): V nedeljo, 2. avgusta, bomo ob 
10.30 uri, obhajali lepo nedeljo s Telovsko procesijo pri sv. Barbari. Zato to 
nedeljo ob 10.15 uri v župnijski cerkvi ne bo svete maše. 
 
MOLITEVNO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV (3.8.) 
V ponedeljek, 3. avgusta, vabljeni člani ŽPS in ključarji na molitveno 
srečanje k Jankotu Zidarju na Šerovo. 
 
LEPA NEDELJA PRI SV. LOVRENCU (9.8.): V nedeljo, 9. avgusta, bomo ob 
10.30 uri, obhajali lepo nedeljo s Telovsko procesijo pri sv. Lovrencu. Zato 
to nedeljo ob 10.15 uri v župnijski cerkvi ne bo svete maše. 
 
PRVA SOBOTA V MESECU (1.8.): Na prvo soboto v mesecu, povabljeni k 
tihi molitvi pred Najsvetejše po večerni sveti maši do 22. ure. 
 
PRVA NEDELJA V MESECU (2.8.): Nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo 
namenjen za obnovo župnijske cerkve. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 
PRVI ČETRTEK V MESECU (6.8.): Četrtek je prvi v mesecu, povabljeni k 
molitvi za duhovne poklice in sveti maši. 
 
KOŠNJA TRAVNIKA K SV. ROKU (8.8.) 
V soboto, 8. avgusta, ob 5. uri naprošeni, da pokosimo in pograbimo 
travnik med kapelicami k sv. Roku. Lepo prosimo za pomoč. 
 
PRVI PETEK V MESECU (7.8.) 
Petek je prvi v mesecu, povabljeni k sveti maši ob 9. in 19. uri. Ta dan bo 
obisk bolnikov na domu. 
 
POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE: V času od ponedeljka 17. avgusta do 
petka 21. avgusta bo potekal počitniški oratorij za otroke. Zaradi okoliščin 
bo število udeležencev omejeno na 50 otrok. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: Nadaljujemo z obnovitvenimi deli v 
župnijski cerkvi. Dela so takšna, da se vidi bolj malo, stroški pa niso tako 
mali. Zato vas res lepo prosim za pomoč, pri zbiranju finančnih sredstev. 
Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 0510 0801 
4146 278. Hvala vsem za razumevanje in pomoč.  
 



ZAŠČITNI UKREPI ZOPER KOVID-19: Naprošamo vas, da ob nedeljskih 
svetih mašah, na listič napišete svojo telefonsko številko  in jo ob vstopu v 
cerkev daste v poseben nabiralnik (škatlo ipd.) brez imena in naslova. 
Naprošeni, da pri svetih mašah uporabljate zaščitne maske.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V mesecu avgustu skrbijo za 
cerkev in veroučne prostore verniki iz Stranja in Belega. Vernikom iz 
Dvora, ki ste v mesecu juliju skrbeli za vse to, se lepo zahvaljujemo.  

17. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 
27.7.2020 

sv. Gorazd 
škof 

8.00 za † Marijo in Ludvika Nunčiča  
 

Torek 
28.7.2020 

sv. Viktor I. 
papež 

8.00 za † Olgo, Angelo in Marijo 
Ogrizek, Franca Jagodič, Marijo 
Hofbauer  

Sreda 
29.7.2020 

sv. Marta 
Lazarjeva 

sestra 

8.00 v zahvalo   
za † Genovefo Šrimpf 

Četrtek 
30.7.2020 

sv. Peter 
Krizolog 

škof 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Štefana Predkoviča in 
sorodnike 
za † Julčko Jost    

Petek 
31.7.2020 

sv. Ignacij 
Lojolski 
redovnik 

19.00 za † Alojza Gobca, 30. dan 
za † Terezijo (obl) in Karla 
Heriča, Franca, Ivana in dve 
Marici Herič 

Sobota 
1.8.2020 

sv. Alfonz 
Ligvorij 

škof 

19.00 za † Ano in Ivana Lorgerja (obl) 
za † Jožefa Strašeka (obl), Ano, 
Štefana in Faniko Strašek 
tiha molitev pred Najsvetejšim 

Nedelja 
2.8.2020 

18. NEDELJA 
MED LETOM 
sv. Evzebij iz 

Varcellija 
škof 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 

10.30 
sv. 

Barbara 
 

 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Frančeka Brgleza (obl), 
starše Krašovec in Brglez  
za † Franca in Matildo Pišek 
za † Franca Petaverja (obl) 
za † Marijo Kokol 
za † Antona, Marijo in Boštjana 
Škorjaka 
za † Dušana in Majdo Dečman, 
dva Ivana in Marijo Dečman  
za † Silvota Hostnika 
za † Nežo Lah 
za † Zvonko Vizjak 

 



18. NEDELJA MED LETOM 
Ponedeljek 

3.8.2020 
sv. Martin 

menih 
8.00 za † Toniko Došler   

Torek 
4.8.2020 

sv. Janez 
Vianej 

8.00 za † Lojzeta in Slavico Krajnc  

Sreda 
5.8.2020 

Marija Snežna 8.00 za † Minko Pisanec    
za † Zinko Jecl 

Četrtek 
6.8.2020 

JEZUSOVA 
SPREMENITEV 

NA GORI 

18.30 
19.00 

molitev za duhovne poklice 
za † Romana in Mirkota Cerovška 
za † Iztoka Cerovška   
za † Franca Zvonarja 

Petek 
7.8.2020 

sv. Sikst II. 
papež 

9.00 
19.00 

za † Rudolfa Zidarja 
za † Antona Bračka 
za † Hedviko Lorger  

Sobota 
8.8.2020 

sv. Dominik 
redovnik 

19.00 za † Jožico Tomažič in starše 
za † starše Hohnjec in Šket, strice 
in tete 
za † Ivanko Kropec  za † Gorazda 
Lipnika in stare starše  

Nedelja 
9.8.2020 

19. NEDELJA 
MED LETOM 

sv. Terezija od 
Križa (Edith 

Stein) 
redovnica 

7.00 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 
sv. 

Lovrenc 
 

 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Janeza Jagodiča (obl) 
za † Jakoba Šramel, starše, brate in 
sorodnike Brglez 
za † Frančišeka (obl) in Marijo 
Golež, starše in stare starše, 
sorodnike 
za † Štefko Ferleš 
za † Apolonijo (obl) in Tončeka 
Verbeka   
za † Marijo in Franca Majcen, 
Jožeta in Nežo Kadenšek, sestrično 
Bernardo, teto Ivanko in Ivana 
Močnika 
za † Nežo in Jožeta Šumec, Marijo 
Volf 
za † Ivana Krajnca, družine 
Anderluh in Metličar, Mimico 
Marijo Žnidaršič, dekana Jožeta 
Goloba, družino Kovač 
za † Alojza in Pepco Vrečko 
za † Marijo Marš 
za † Cilko in Jožeta Vrečko 
za † Marico Jesenek 
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