
Oznanila 
ČRNEČE – Sv. Jakob St., Sv. Andrej; Sv. Križ 

28. teden 

 

NEDELJA 
12.julij 

15. nedelja med 

letom 

08:00  + Marijo Kogelnik  
              / druž. Kajšnik iz Repel/ 

PONEDELJEK 
13.julij 

Sv. Henrik 16:00     v dober namen v DSČ 

TOREK 
14.julij 

Sv. Kamil de Lellis 19:30  + Frančiško Kotnik /41 o.s./  in  
           + Marijo Merzdovnik /5 o.s./ 

SREDA 
15.julij 

Sv. Bonaventura 19:30  + Peršaka p.d. Močnik-a 

ČETRTEK 
16.julij 

Karmelska Mati 

Božja 

19:30  + Peršaka p.d. Močnik-a 

PETEK 
17.julij 

Sv. Aleš 14:00     PODVOLOVLJEK - SKAVTI -    
              zaobljube 

SOBOTA 
18.julij 

Sv. Friderik 19:30  + Kaufmanovo mam'co in atija  
              /Milan z družino/ 

NEDELJA 
19.julij 

16. nedelja med 

letom  
ŠMARJEŠKA NEDELJA 
V LIBELIČAH 

08:00  + očeta Vladota Cigala /9 o.s./ in za  
           + mamo Marijo 
11:00     ŠMARJEŠKA -  LEPA NEDELJA  
                V LIBELIČAH. VABLJENI ! 

 

 

Ljudje živimo v skupnostih. Od najmanjše - družinske - prek župnijske do narodne in mednarodne. 

Tudi Bog nam svoje življenje podarja v posebni skupnosti, ki ji pravimo Cerkev ali Božje ljudstvo. 

Božje ljudstvo, Cerkev, je začetek, vidno seme in kal Božjega kraljestva. 

 

Jezus  je zbiral in vzgajal učence, ki naj bi njegovo delo nadaljevali in jih postavil za stebre 

te nove skupnosti, za oskrbnike in delivce svetih zakramentov, za posrednike novega, Božjega življenja. 

V življenju sta najpomembnejša vera v Boga, v njegovo Previdnost in popolno zaupanje v 

odrešujočo Božjo besedo. 

 

Mi vsi smo Jezusovi učenci, zato pa tudi apostoli. Če hočemo učinkovito udejanjati to  

veliko poslanstvo, moramo začeti pri sebi. Začeti v svojem srcu in v svojem življenju, zavestno  

premagovati hudo z dobrim, zgolj človeško s krščanskim, dobro z boljšim, z drugo besedo, prizadevati si 

moramo za vztrajno rast v osebni svetosti. Prizadevanje za svetost mora biti naša temeljna skrb.  

Bog torej vsakega od nas kliče k svetosti  - tisti osebni svetosti, ki naj jo vsak uresniči na  

sebi lasten, prav njemu primeren in potreben način, zlasti s tem, da se trudi za poštenost,  

delavnost, vestnost, iskrenost, velikodušnost.  

Čim bolj zavzeto se bomo za vse to prizadevali, tem več bomo naredili za širjenje Božjega 

kraljestva. 

Bog najrajši prihaja med ljudi prek naše dobrote, našega odpuščanja in prijaznosti. Predvsem 

 v tem naj bo naše misijonarjenje, naše pričevanje za vero, za Boga in njegovo ljubezen. 
                                                                                                                                       /Po J. Zupetu/ 


