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 13. NEDELJA MED LETOM, 28. 6. 2020 

 
NEKATERI GODOVI 
 

Ponedeljek: Peter in Pavel, apostola  
Torek: Prvi mučenci rimske cerkve 
Četrtek: Ptujskogorska Mati Božja  
Petek: Tomaž, apostol;  Prvi petek – obiski na domovih   
Sobota:  Urh, škof, zavetnik župnije;  Prva sobota  
NEDELJA: URHOVA NEDELJA   
 

SVETE MAŠE  
 

Ponedeljek (28.6.) ob 19h:  Starši in brat Možina  
Torek  ob 19h:  Urna maša za Volako  
Sreda  ob 19h:  Franc Bogataj            
Četrtek  ob 19h:  Marica Čerin 
            Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 19h:  Po namenu za Zali Log 
Sobota  ob 19h:  Anton Eržen, obletna   
NEDELJA (5.7.)  ob   9h:  Za farane 

  

• Novomašniki iz ljubljanske nadškofije v letu 2020:. 
 
Anže Cunk, roj. 13. 10. 1989, iz župnije Kokrica 
Martin Leban, roj. 31. 8. 1995, iz župnije Jesenice 
Tilen Oberwalder Zupanc, roj. 28. 07. 1995, iz župnije Jarše 
Janez Potisek, roj. 19. 4. 1995, iz župnije Dol pri Ljubljani 
Matej Rus, roj. 25. 2. 1995, iz župnije Šentvid pri Stični 
 
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici jutri, 29. junija ob 9. uri, na praznik 
apostolov Petra in Pavla.  
Vseh slovenskih novomašnikov pa bo letos sedem. Še eden iz novomeške škofije 
in eden iz družbe lazaristov. Novomašna številka pa je dvojna in bo v nedeljo na 
razpolago tudi nekaj dodatnih izvodov.   
 

• God svetega Urha bo v soboto, v nedeljo pa bo Urhova nedelja,  ko bomo 
slovesno počastili našega župnijskega zavetnika s svetim bogoslužjem. Po sv. 
maši bo tudi darovanje za cerkev. Običajno pogostitev pa bi letos prestavili na 
zadnjo nedeljo v juliju, ko bo moje uradno slovo iz župnije Leskovica. Na željo 
nadškofa msgr. Stanislava Zoreta bom namreč s 1. avgustom nastopil službo 
duhovnega pomočnika v župniji Stara Loka. 

• Novo Ognjišče – julijska številka vas pričakuje. 
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Iz današnjega evangelija po Mateju (Mt 10,37-42) 
 
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Kdor ima očeta ali mater rajši kakor 
mene, ni mene vreden; in kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene 
vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. 
Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi 
mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, 
sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preróka, ker je ta prerok, bo dobil 
plačilo preróka; in kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo 
pravičnega. Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker 
je moj učenec, resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.« 
 
– kdor ljubi očeta ali mater bolj kot mene, ni mene vreden. Kruto, mar ne! 
Toda Gospod je razločen: največja vrednota za človeka je Bog, stvarnik vseh, 
odrešenik vseh ljudi. Kdor njega sprejme, bo z največjo ljubeznijo skrbel za 
starše, bo odprt za vsakogar. 
 
– kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj nam pri tem 
pravi Gospod? Ob vseh darovih in sposobnostih je človek sam premajhen, 
preveč nebogljen, da bi mogel brez ozira na Boga graditi svoje življenje, ga 
ohranjati. Stokrat in tisočkrat se je že izpričalo, da so to stavbe na pesku, ki 
so tako krhke, ki se tako rade sesujejo; mar ni človeška zgodovina eno samo 
zaporedje takih poskusov in ponavljajočih se zgodb o krhkih hišah na pesku.  


