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Pošiljam vas ...Pošiljam vas ...  

Jezus nam ni naročil, naj bomo zvite lisice, 
bodeči ježi ali strahopetni zajci. Jagnjeta naj 
bomo. Jagnje ne misli hudega, ni se ga treba 
bati, se ne napihuje in se ne pusti razdražiti. 
Ko nas Jezus pošilja kot jagnjeta med volkove, 
hoče reči, da evangelija ne smemo oznanjati 
in braniti s sredstvi, ki so lastna volkovom. 
Nasilje premagujmo s krotkostjo,  
hudobijo z dobroto, izkoriščanje z resnico, 
laž s stanovitno zvestobo, posvetnost z 
molitvijo in postom ter uživaško       
sebičnost z razdajanjem in darovanjem.  
Če se kdo spravi na nas z vsemi sredstvi, ki 
jih premore, bo to tem večji dokaz, kako je 

potreben usmiljenja. 
 

Po človeški pameti bodo volkovi imeli lahko 
delo. Pokazali bodo zobe, napadli in jagnjet ne 
bo več. Ali Jezus tega ne ve?  Najbrž ve, toda 

očitno ne računa samo s človeško pametjo. 
Računa z Božjo močjo, ki se pokaže takrat, ko je 
oznanjevalec evangelija brez človeške moči. 
 

Naše župnijske maše ob nedeljah so večkrat 
kakor nebogljen jagenjček med brezštevilnimi 
možnostmi, potrebami in željami, ki kakor 
tropi lačnih volkov, napadajo naš čas in voljo 
za udeležbo pri nedeljski sveti maši. 
 
 

Zato recimo: 'Jagnje Božje, ki odjemlješ  
grehe sveta, usmili se nas! Ostani z nami in 
naj tudi mi ostanemo povezani s Teboj. 
Brez tebe namreč ne bomo mogli zdržati v 
drži jagnjeta ter živeti ljubezni in usmiljenja.' 
                                                                           Po: p. F. Cerar    
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19. 6. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 
 

12. NEDELJA MED 
LETOM 

 

Nazarij, škof 

700 

800 

 

1000 

-za župljane in dobrotnike; +Anton Mulej 
sveta maša in nato procesija: +Janko 
Bergant; +Janez Brelih, obl. 
+Dominik Maček in Jože Dolenc, obl.; -za zdravje (M) 

20. 6.,   
ponedeljek Silverij, papež 1900 

+Frančiška Krajnc, 7. dan  
+Jakob Rajšek; +Ivana in Lovro Dolinar  

21. 6.,   
torek Alojzij Gonzaga, redovnik 

70 0  

1900 

-po namenu (K.L.) 
+Alojz Šink 

22. 6.,   
sreda 

Tomaž More in Janez 
Fisher, mučenca 

1900 +Milena Veselinovič, 7. dan 
+Janez Galjot, 30. dan; +Tončka Alič  

23.  6.,  
četrtek 

ROJSTVO JANEZA  
KRSTNIKA - lit. obh. 1900 

+Ljudmila Strel 
+Primož Šink, obl.; +Janez Šink, obl.  

24. 6.,  
petek 

SRCE JEZUSOVO 
celonočno češčenje 

1900 
+Antonija Oblak, obl.; +Janez Kožuh, obl.  
+Ana Jesenovec Dagarin 

25. 6.,  
sobota 

Srce Marijino 
DAN DRŽAVNOSTI 

700  
1000 

1900 

 

-po namenu 
Sv. Ožbolt: -za domovino (zaobljubljena) 
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
-v zahvalo za šolsko in veroučno leto  

26. 6. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 

13. NEDELJA MED 
LETOM 

 

Ciril Aleksandrijski, cerk. uč. 

700 

800 

1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Anton Dobrajc, obl. 
+Anton Koblar 
-v zahvalo in priprošnjo za srečen zakon 

27. 6.,   
ponedeljek Ema Krška, kneginja 1900 

+Alojz, Marjana in Franc Bogataj  
+Ana Kožuh in Tončka  

28. 6,   
torek Irenej, škof in mučenec 

700 

1900 
-za zdravje (R) 
-po namenu 

29. 6.,   
sreda 

PETER IN PAVEL 
slovesni praznik 

80 0  

170 0  

1900 

+Peter Bernik 
Bodovlje: -v čast sv. Petru in Pavlu 
+Marija Homan 

30.  6.,  čet. Prvi rimski mučenci 
 

1900  -za zdravje (F); +Pavel in Katarina Lavrinec 

1.  7.,  
prvi petek 

Estera, 
svetopisemska žena 

70 0  

1900 

-v čast Jezusovemu Srcu  
+Lovro Čarman, 30. dan  

2. 7.,  
prva sobota 

Frančišek Regis, red. 

70 0  

90 0  

 

1900 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
Brode: +Jože Demšar in starši Habjan  
+Tomaž in Marija Prevodnik  
+Andrej Rupar, obl .  

3. 7. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 
 

14. NEDELJA MED 
LETOM 

Nazarij, škof 

700 

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike 
+Antonija Krmelj, obl. 
+Terezija Šinkovec 
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Srce JezusovoSrce Jezusovo  

Jezusovo srce je simbol, 

ki nam postavlja pred 

oči vso ljubezen, s katero 

nas je Kristus ljubil zlasti 

v urah svojega trpljenja 

in darovanja do konca. 

Še danes je njegova   

ljubezen do nas enaka.  

Častiti srce Jezusovo se 

torej pravi častiti Jezusa 

- Njegovo ljubezen. 

 

Božje milostno Srce, 

k tebi dvigamo roke. 

Vsak prisega izmed nas 

ti zvestobo večni čas. 

Čuvaj nas v ljubezni svoji, 

mi smo tvoji, mi smo tvoji.  

Darovali  za maše (oddane):  +FRANCKA KRAJNC: 1 družina Ivanušič.  



  

12. NEDELJA MED LETOM12. NEDELJA MED LETOM   

 
 

 Bog povrni s svojimi milostmi vsem, ki ste z molitvijo in sodelovanjem na 
praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi ter pri procesiji pokazali svojo ljubezen 
in hvaležnost Jezusu, ki je med nami in z nami v sveti Evharistiji. 
 
 

 V četrtek bomo liturgično obhajali praznik rojstva Janeza Krstnika. 
 

 V petek, 24. junija, bo praznik SRCA JEZUSOVEGA. Vsi, ki 
se zavedate milosti, ki nam jih Jezus podarja, pridite k 
sveti maši v hvaležnosti in tudi v prošnji za vztrajanje v 
Njegovi ljubezni, za vse, ki so daleč od Boga - vira    
življenja in miru, ter v zadoščevanje za vse žalitve in 
brezbrižnosti ljudi do Jezusa. Pri kapucinih - v cerkvi     
sv. Ane, bo ta dan celodnevno češčenje. 
 

 

 

Pri večerni sveti maši bomo obnovili POSVETITEV    
JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU in pričeli s 
CELONOČNIM ČEŠČENJEM NAJSVETEJŠEGA - do sobotne 
jutranje svete maše. Posvečeni Jezusu in Mariji ter vsi, ki 

prepoznavate, kako svet drsi v temo brez Boga in kako potrebujemo 
Božjega usmiljenja, vabljeni, da se pridružite molitvi in češčenju Jezusa.  

 
 

 V soboto, 25. junija, bo god SRCA MARIJINEGA in DAN DRŽAVNOSTI.     
Ob 10. uri bo na Sv. Ožboltu sveta MAŠA ZA DOMOVINO. Pridite (z zastavami), 
da se zahvalimo Bogu za našo domovino ter molimo za poštenost, 
vero, razumevanje in Božji blagoslov.  
Ta dan izobesimo slovensko zastavo in molimo 
za državne voditelje in vse državljane.  
 
 

 V soboto, 25. junija, se bomo pri večerni sveti maši tudi zahvalili Bogu 

za letošnje šolsko in veroučno leto.  

 
 

     Prihodnja nedelja bo 13. nedelja med letom. Pri sveti maši ob 10. uri in 
po njej bo srečanje letošnjih zakonskih jubilantov (parov, ki ste se prijavili). 

 

13. NEDELJA MED LETOM13. NEDELJA MED LETOM 
 
 

  URADNE URE so poleti MED TEDNOM PO SVETI MAŠI oz. po 
češčenju Najsvetejšega (ob ponedeljkih in četrtkih) - v zakristiji. 
 

  V sredo, 29. junija, bomo obhajali slovesni praznik apostolov Petra 
in Pavla. Povabljeni k sveti maši ob 8. ali ob 19. uri v župnijsko cerkev, 
ob 17. uri pa bo sveta maša tudi v Bodovljah. Ob 9. uri v ljubljanski 
stolnici posvečenje letošnjih 
ljubljanskih novomašnikov: 
- Rok Gregorčič iz župnije    
Ljubljana - Šiška, 
- Tadej Pagon iz župnije    
Tržič-Bistrica ter 
- Janez Pavel Šuštar  iz      
župnije Homec. 
 

V Novem mestu bo posvečen Janez Meglen iz župnije Krka. Letos bodo brez 
novomašnika v štirih slovenskih škofijah. Število duhovnikov se naglo manjša 
saj starejši umirajo, novih pa je malo - v bogoslovju v 3. in 4. letniku ni nobenega 
bogoslovca. Povabljeni k okrepljeni molitvi za duhovne poklice, ter da z 
zgledom otrokom privzgajate spoštovanje in živo ljubezen do Boga in Cerkve. 
 
 

 V četrtek in petek dopoldne bova duhovnika obhajala starejše in bolne.  
 

 V tem tednu bosta prvi petek in prva sobota v mesecu. 

 

  Prihodnja nedelja, 3. julija, bo14. nedelja med letom - izseljenska.      

      

 
 

 Še se lahko prijavite na ORATORIJ, ki bo potekal od 15. do 19. avgusta. 
Prijavnice so na voljo v cerkvi in na spletni strani župnije. 
 

  Župnijska Karitas ZBIRA UČBENIKE IN ŠOLSKE POTREBŠČINE - lahko 
jih oddate v župnijski in kapucinski cerkvi. Bog vam povrni. 
 

 Pričele so se težko pričakovane počitnice. Naj tvoji prosti dnevi ne 
bodo zapravljeni. Rajši kot brezdelje izberi brezgrešnost. Spletna 
omrežja, trač in kič naj zamenja kak življenjepis svetnika, duhovne 
pesmi, ustvarjalnice ... Poleg igre, pohodov, druženja, pa so zelo lepa stvar 
tudi oratorij in duhovne vaje.  Ob čistem srcu ter času za prijatelje in 
Boga, bodo počitnice prava sprostitev in okrepitev telesa in duha.  
Seveda pa se ne pozabi, vsako jutro in večer, v molitvi obrniti na angela varuha, 
nebeško Mati Marijo in ljubega Boga. Jezus te tudi v teh počitniških dneh 
pričakuje pri sveti maši. Ne, ni odšel na počitnice, tukaj je zate in bo vesel, ko te 
zagleda in obdari s svojo milostjo. Četudi odideš v drugi kraj, te že čaka tam.  

 
 
 

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
je pol ure pred sveto mašo. 
 
 

SREČANJA PRENOVE V DUHU 
ob četrtkih ob 20. uri v kapeli 
p. Pija pri kapucinih. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 
 
 
 
 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 

- 23. junij: ZA DOMOVINO, 

- 30. junij: ZA DUHOVNE POKLICE. 

19. 6. 2022 26. 6. 2022 

http://semenisce.si/bogoslovci/
http://semenisce.si/bogoslovci/
https://www.druzina.si/flip/revije/duhovne-vaje/2022a/mobile/index.html

