
 

 
 

Tisti čas je Gospod določil še 

drugih dvainsedemdeset in  

jih poslal pred seboj po dva  

in dva v vsako mesto in kraj, 

kamor je sam nameraval.  

Rekel jim je: »Žetev je obilna,  

delavcev pa malo.  

Prosíte torej Gospoda žetve,  

naj pošlje delavce  

na svojo žetev. Pojdite!  

Pošiljam vas  

kakor jagnjeta med volkove.  

Ne nosíte s seboj  

ne denarnice ne torbe  

ne sandal in spotoma  

nikogar ne pozdravljajte!  

V katero koli hišo pridete, 

recíte najprej: »Mir tej hiši!« 
 

(Lk 10,1–5) 
 

 

JEZUS POŠILJA TUDI VSAKEGA IZMED NAS 
 

   Najprej mi je v današnjem evangeliju padlo v oči število 
72. Zakaj ravno 72? V tistem času je to bilo število naro-
dov, ki so jih Judje poznali na zemlji. Od vsega začetka je 
evangelij odprt za vse ljudi. Nihče ni izključen ali pozab-
ljen.  
   Jezus s pogledom, ki zajame ves svet, vzklikne: »Žetev 
je velika, delavcev pa malo.« Gre na eni strani za velika 
pričakovanja in na drugi je malo število učencev. Ne gre 
samo za veliko nasprotje v številkah. Problem ni samo v 
številkah, Jezus vidi problem v kvaliteti.  
   Danes se soočamo z istim problemom. Malo je oznanje-
valcev, vedno več občestev tako ostaja brez pastirja. To, 
kar nas preveva s skrbjo, je dejstvo, da se še med temi 
eni preveč posvečajo sebi, svojim problemom, obdelujejo 
svoj mali vrtiček, ali so utrujeni, naveličani, ko ne vidijo re-
zultatov svojega dela … 
   Evangelij nam kaže pot. Ob tej veliki žetvi Jezus pošilja 
učence po dva in dva. Logično bi bilo poslati samo enega, 
da bi »pokrili« več krajev. A se vendarle odloči za dva, da 
bi v medsebojnem sodelovanju in odprtosti bili znamenje 
ljubezni, znamenje tega, kar oznanjujejo. Pošilja jih kot 
»jagnjeta med volkove«. Dejstvo je, da tako grozni ljudje 
vendarle niso bili. S tem Gospod nakaže, da bo stil kr-
ščanskega oznanjevanja razviden v blagosti, nenasilju… 
Kljubovati bo potrebno pritisku okolja. Ravno v tem je moč 
učencev, kot pravi sv. Janez Zlatousti: »Dokler smo jag-
njeta, zmagujemo. Če postanemo volkovi, izgubljamo, kaj-
ti v tem primeru izgubimo pomoč Pastirja, ki pase jagnjeta 
in ne volkove!« 

   Ko stopajo v hiše, naj govorijo: »Mir v tej hiši!« Zakaj tak pozdrav? Je mar povsod vladal prepir ali 
nasilje in vojna? Ne, gotovo da ne. A Jezus vidi v ljudeh mnogo nemira, nestrpnosti, strahov in ra-
njenosti. Njegovi učenci naj prinašajo mir, ki ga svet ne more dati, more pa ga dati zaupanje v Božje 
usmiljenje in Božjo dobroto. 
   Če je prva naloga prinašanje miru, potem je druga ozdravljanje bolnih, tretja pa oznanjevanje. In 
ta priporočila, ki jih Jezus daje učencem, niso namenjena samo izbranim, marveč vsem kristjanom, 
vsem, ki smo ga v veri sprejeli za svojo pot.  

Po: E. Mozetič 
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Svete maše: 

14. NEDELJA 

MED LETOM 

                      3.7. 
Sv. Tomaž, apostol 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Marija Smrdelj, Trnje 23, obletna (Marjan Š.) 

10,30 Za vse župljane obeh župnij (g.dekan Lojze M.) 

V dober namen (župnik) 

Ponedeljek      4.7. 
Sv. Urh, škof 

Zagorje V dober namen 

Torek              5.7. 
Sv.Ciril in Metod,slov.a. 

Zagorje V dober namen 

Sreda             6.7. 

Sv. Marija Goretti, m. 
Zagorje 20h V dober namen, N.N. 

Četrtek           7.7. 
Sv. Vilibald, škof 

Zagorje 
V dober namen 

20h Molitvena ura za duhovne poklice  

Petek                8.7. 
Sv.Prokopij Palest.šk. Zagorje 20h V dober namen 

Sobota             9.7. 
Sv.Avguštin in kit. m. 

Parje 20h +Jože Čančula, Parje 23 

15. NEDELJA 

MED LETOM 

                      10.7. 
Sv. Amalija, redovn. 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 
Trnje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +Stane Smrdelj, Trnje 80, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 
15h Krst: Kris Jaksetič 

- ZARADI BOLEZNI ta teden ne bo maš po trnjskih podružnicah. 
- SREBRNO MAŠO obhaja danes ob10h v Postojni naš dekan g. Jožef Koren. 
JUBILANTI so tudi: v Ilirski Bistrici prelat dr. Rafko Valenčič, ki obhaja biserno 
mašo (60 let) in zlatomašnik gospod Bogdan Saksida. Pri Stomažu na Vipav-
skem obhaja zlato mašo tudi gospod profesor Ciril Sorč. Molimo zanje, naj jih 
Bog podpira v njihovem poslanstvu! 
- NOVOMAŠNIKI V SLOVENIJI so letos štirje: trije so iz Ljubljanske nadškofije 
in eden iz novomeške škofije. Trije bodo peli novo mašo danes, eden pa prihod-
njo nedeljo. Tudi zanje molimo, da bi vestno vršili svoje poslanstvo v današnjem 
svetu. Obenem pa prosimo, naj Gospodar žetve pošlje novih delavcev na svojo 
žetev. 
- NEDELJO SLOVENCEV PO SVETU obhajamo danes. Naj nas poveže z našimi 
sonarodnjaki, ki so razpršeni po vsem svetu. Če so med njimi naši sorodniki ali 
prijatelji, se radi povežimo z njimi na različne načine: s pismi ali telefoni in drugimi 
sredstvi, ki jih imamo danes na razpolago. Radi jih sprejmimo, če prihajajo na 
obisk v svoj »stari kraj«. – Vabljeni so tudi na 34. romanje treh Slovenij na Sve-
te Višarje, ki bo 7. avgusta. – Tudi Višarski dnevi mladih bodo potekali od 4. do 
7. avgusta. Letos bodo spoznavali Koroško s poudarkom na Rožu in Ziljski dolini. 
Prijave zbirajo pri Rafaelovi družbi. 
- PRAZNIK SV. CIRILA IN METODA, slovanskih apostolov in sozavetnikov 
Evrope je v torek, 5. 7. Počastimo ju vsaj z molitvijo za edinost kristjanov. – To je 
tudi godovni dan +škofa Metoda Piriha, ki je 25 let vodil našo škofijo. Molimo za 
pokoj njegove duše in se mu tudi priporočajmo v molitvi! 
- SV. KRST bo prejel Kris Jaksetič prihodnjo nedeljo. 



 
 

Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal  

in spotoma nikogar ne pozdravljajte!  
(Lk 10,4) 

 

Denarnice, torbe in sandali.  

Vrzimo jih proč! 

Ne koristijo evangeliju;  

delajo ga dvomljivega in neprivlačnega. 
 

Evangelij je močan, ko je gol. 
 

Tedaj se jasno pokaže, kaj zmore kot predlog življenja,  

ki daje odgovore na probleme, vprašanja, hrepenenja,  

iskanja moških in žensk vseh starosti in v vseh okoliščinah. 
 

Denarnice, torbe in sandale kakršne koli oblike in velikosti. 

Vrzimo jih proč! 

Tudi tiste majhne in zvite:  

»Če ne boš hodil k maši, ne boš šel k prvemu obhajilu! 

Če ne boš hodil k verouku, lahko o birmi samo sanjaš.  

Brez priprave na zakon ne bo nič s cerkveno poroko.« 
 

Denarnice, torbe in sandale.  

Vrzimo jih proč! 
 

Moč evangelija je evangelij, ki je lepa novica,  

samo če je sprejeta popolnoma svobodno. 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

3. julij: SVETI TOMAŽ, apostol 
 

Vsemogočni Bog, veseli obhaja-
mo praznik svetega apostola To-

maža, ki je izpovedal vero v tvoje-
ga Sina Jezusa Kristusa. Na njego-
vo priprošnjo nas vodi iz dvomov  
k trdni veri, da bomo tudi mi pri-
znavali Jezusa za našega Gospoda, 

ki s teboj v občestvu Svetega Du-

ha živi in kraljuje vekomaj. Amen. 
 

Dobri Bog, da tudi vsi mi z aposto-

lom Tomažem izpovedujemo, da je 
Jezusu naš Gospod in naš Bog. Naj 
to oznanjajo tudi vsa naša dela in vse 

naše življenje, ko stopamo na pot med 

ljudi. V svet smo namreč poslani, da 

bi med volkovi sodobnega časa po nas 

ljudje spoznavali resnični mir, ki pri-
haja od tebe. Naj nas pri bistvu naše-

ga poslanstva in življenja ne ovirajo 
denarnice,  draga obutev ali obleka, 

prestižno vozilo ali najnovejši mobil-

ni telefon. Osredotočimo se na to, kar 
je namen naše poti: Jezus Kristus in 
njegova ljubezen, ki nam jo je izkazal, 

mi pa smo jo dolžni s svojim zgledom 
in dobrimi deli podeliti naprej. 

 

 



6. julij 
MARIJA GORETTI 

 

Luč sveta je ugledala 16. oktobra 1890 v 
družini s šestimi otroki. Živeli so skupaj z 
vdovcem Serenellijem in njegovim sinom 
Aleksandrom. Njena mati Assunta Goretti je 
gospodinjila za obe družini. Njenega očeta 
je pobrala močvirska mrzlica in mati Assun-
ta je morala namesto njega garati na polju, 
gospodinjska opravila pa je prevzela deset-
letna hči Marija. To srčno dobro dekletce je 
v trdih življenjskih okoliščinah zgodaj dozo-
relo. Vdovec Serenelli se je vdajal pijači, 
njegov sin Aleksander pa je bil mladostnik, 
ki ni znal obvladovati svojih strasti. Ko je 
dan za dnem opazoval ljubko malo gospo-
dinjo Marijo, se je vnemalo njegovo požele-
nje. Sredi leta 1902 jo je dvakrat skušal pri-
praviti do tega, da se mu vda, Marija pa ga 
je odločno zavrnila: »Raje se dam ubiti, kot 
da bi storila kaj takega!« Moč je črpala iz 
svetega obhajila, ki ga je prejela tudi dva dni 
pred svojo smrtjo. Usodnega 5. julija 1902 
je namreč Aleksander opoldne prišel domov 
in našel Marijo samo. Odvlekel jo je v spal-
nico. Ker se mu je upirala, jo je večkrat za-
bodel z nožem. Sosedje so slišali Marijine 
krike in so napadalca pregnali. Ranjeno de-
klico so takoj prepeljali v bolnišnico v 
Nettuno, kjer je naslednji dan umrla. Še v 
nezavesti je ponavljala: »Nikar, Aleksander! 
To je greh. Prišel boš v pekel.« Njegova ne-
dolžna žrtev, ki jo je on nato imenoval »moj 
angel varuh«, mu je izprosila milost iskre-
nega kesanja. Od leta 1939 je živel kot tre-
tjerednik v kapucinskem samostanu. 
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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj ima Cerkev proti »zakonu brez poroč-

nega lista«? 
 

Za katoličane ni zakona brez cerkvene po-

roke. V njej se Kristus pridružuje zvezi 

med možem in ženo ter ju bogato obdari z 

milostjo in darovi.  
(KKC 2390–2391) 
  

Starejši ljudje včasih menijo, da morajo sve-

tovati mladim, naj izpustijo iz rok tisto »za 

večno in s poročno obleko«, z drugo bese-

do, da jim obred poroke ni potreben. Poroka 

bi bila tako zanje le prenagljena združitev 

premoženja, perspektiv in dobrih namer ter 

hkrati še javno izrekanje nevzdržnih obljub. 

Krščanski zakon pa ni nobeno sleparjenje, 

temveč je velik dar, ki ga je Bog namenil za 

dva, ki se ljubita. Bog sam ju je povezal v 

globini, ki je človek ne more ustvariti. Jezus 

Kristus, ki je rekel »kajti brez mene ne mo-

rete storiti ničesar« (Jn 15,5), je v zakramen-

tu zakona trajno prisoten. On je ljubezen v 

ljubezni ženina in neveste. Njegova moč je 

tista, ki je prisotna tudi še takrat, ko moč 

ljubečih dozdevno pojenja. Zato je zakra-

ment svetega zakona vse drugo kot samo 

kos papirja. Je kot pripravljeno Božje vozi-

lo, v katerega lahko tista, ki se ljubita, vsto-

pita – vozilo, za katerega se ženin in nevesta 

zavedata, da ima dovolj goriva, da bosta z 

Božjo pomočjo prispela na cilj svojega hre-

penenja. Ko danes mnogi govorijo, da v 

predzakonski ali zunajzakonski spolnosti ni 

nič slabega, Cerkev poziva k jasnemu in 

močnemu odporu proti temu družbenemu 

pritisku. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
EGIPT – V turistični agenciji zazvoni 
telefon: »Halo! Ali organizirate poto-
vanja v Egipt?« – »Tako je.« – »In ka-
tere turistične točke so na voljo?« – 
»Hurgada, Edfu, Kairo ...« – »Edfu 
ustreza.« – »In kdaj želite potovati?« – 
»Sploh ne. Potrebujem samo turistični 
kraj za križanko.« 

 
 

Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih  
in neugodnih okoliščinah. 

(2 Tim 4,2) 

 


