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POČITNICE – ČAS ZA ODKRIVANJE ČUDEŽEV
V naročju Zemlje se nahaja veliko čudežev, ki si želijo biti odkriti, toda mi jih ne
vidimo. Naše življenje je obdano s čudeži, ki želijo razveseljevati naše srce,
vendar jih ne vidimo. Ker odpremo samo svoje oči, ne pa svojega srca. Ker stvari
in ljudi, ki nam pridejo nasproti, nimamo od srca radi.
Nikoli ne boš srečen, če ne boš našel zadovoljstva v soncu, ki sije … v preprosti
cvetlici na travniku ki cveti … v otroku, ki gre mimo in te nasmeji.
Če si ogledujemo cvetlice in ptice in ljudi, ker jih imamo od srca radi, potem vedno
vidimo veliko več, potem dnevno odkrivamo čudeže … Oglej si kdaj oblake, kako
se premikajo: ubežne tvorbe, v katerih tvoja domišljija vidi skrivnostne pošasti …
Oglej si majhnega otroka, kako riše. Njegova domišljija čara z barvicami na
majhen kos papirja cel svet … Oglej si babico, ki boža mačko … dva zaljubljenca
na avtobusni postaji … dojenčka, ki spi v otroškem vozičku.
In odkril boš, da v vseh stvareh leži več, kot človek vidi površinsko:
spomin na raj.
V vsakem dnevu tičijo čudeži, človek sploh ne more vseh našteti.
Ko se riba v svojem svetu odpravi na odkrivanje, je zadnje, kar odkrije, voda.
Tako je tudi s človekom. Najbolj enostavnih in bistvenih reči svojega bivanja se
najmanj zaveda. Kako pomemben je sveži zrak, ve komaj, ko mu grozi zadušitev
… In kako lepo je mogoče dihati, ve šele, ko umre.
Veselje ob majhnih dnevnih čudežih …
to je ključ, ki nas pripelje do tega, da smo lahko vsak dan srečni.
Čas prostih dni je priložnost, da majhni čudeži, ki nas obdajajo, napolnijo
naš vsakdan. Sreča, ki se je bomo pa naužili, pa naj bo tisto, kar lahko
podelimo z ljudmi okoli nas. Povzeto po: Phil Bosmans

Pon., 12. 7.
Mohor in Fortunat
Tor., 13. 7.
Henrik (Hinko)
Sre., 14. 7.
Kamil de Lellis
Čet, 15. 7.
Bonaventura
Pet., 16. 7.
Karmelska M. B.
Sob., 17. 7.
Aleš
»Krstna sobota«
Ned., 18. 7.

16. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri za + Albina Hladnika in
vse + v družinah Petrun in Zaveršnik
Ob 19. uri
za + Ivana Miheliča
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Giuseppeja Pina Palazza
Ob 19. uri
za + Mirana Kolmana in Jelko ter Antona Kolmana
Ob 16. uri – poročna: Bogu in Devici Mariji na čast
za dušni in telesni blagor Rebeke in Marka ter
božje varstvo
Ob 8. uri
za + Viktorja Pušnika in starše Hrastnik
Ob 10. uri na Sv. Antonu za vse + Kavčeve

VABILO K DAROVANJU ZA MISIJONSKA VOZILA
Dragi bratje in sestre, breme prenašanja in oznanjanja Jezusa Kristusa velikokrat
ni lahko. Naši misijonarji to neutrudno počno dan za dnem. Prav je, da jim pri tem
pomagamo. Vsi kristjani po vsem svetu smo si bratje in sestre in skupaj tvorimo
eno sveto Božje ljudstvo. In z vozili, ki jih dobijo preko akcije MIVA, naši misijonarji
dobesedno prevažajo Jezusa. Vozila so namreč tem ljudem v resničen blagoslov.
Služijo tako nakupu in transportu hrane, šolskih potrebščin, gradbenega
materiala, prevozu nujnih bolnikov, nosečnic in ostarelih v bolnišnico kakor tudi
prevozu ljudi k obhajanju bogoslužja do oddaljenih cerkva. Tudi mi se lahko s
svojim darom vključimo v delo naših misijonarjev pri prenašanju Jezusa Kristusa
tem ljudem. Na ta način sodelujemo pri njihovem poslanstvu, ki je bistveno
poslanstvo Cerkve, s tem pa tudi poslanstvo vseh nas. V imenu naših
misijonarjev in Misijonskega središča Slovenije se zato iskreno zahvaljujemo za
vaš dar. Naj Bog obilno povrne Vaši dobroti. MIVA 2021
SADOVI AKCIJE MIVA V LETU 2020: BRAZILIJA – S. AGATA KOCIPER
Z velikostjo naše Amazonije se vam zahvaljujemo za vašo velikodušnost pri
darovih za avto (za prevažanje tovora) v notranjosti Amazonije Rio Negra, ki
ste ga nam posredovali z lansko akcijo MIVA. Ta tako dobrodošel in še kako
potreben avto je tukaj v vsestranski službi deklicam indijanskih plemen, ki pri nas
iščejo pomoč, varstvo in zaščito pred zlorabami ter pogosto pred samimi

družinami, ki so žrtve nasilja in diskriminacije. Ta vaša pomoč je namenjena
oskrbi sester in vzgojiteljic in povprečno 20 gojenkam v starosti od rojstva pa do
18. leta. Iz njihovih mračnih in žalostnih obrazov je izvabila žarek nasmeha in
upanja v mirnejšo in svetlejšo prihodnost. Vaš zgled nam je v spodbudo, da
hvaležno molimo za vas in tudi sami delimo bratsko ljubezen s tistimi, ki so v
stiski. Milijonkrat Bog plačaj vsakemu darovalcu in bodite srečni, ker
rešujete življenja!
Pon., 19. 7.
Arsenij Veliki
Tor., 20. 7.
Apolinarij
Sre., 21. 7.
Lovrenc
Čet, 22. 7.
MARIJA
MAGDALENA
Pet., 23. 7.
BRIGITA
Sob., 24. 7.
Krištof

Ned., 25. 7.

17. NEDELJA
MED LETOM

Ob 19. uri za + Frančiško in Mihaela Zaveršnika ter
Viktorja Pungartnika
Ob 19. uri
za + Daniela Petruna
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Antona Košana
Ob 19. uri
za + Dragico Laznik
Kam nas vodi pot življenja?
Ko bi to le vedeli, kaj nas čaka! Sveti Krištof je skozi
vse čase bil priprošnjik, da najdemo pravo pot in
dospemo na cilj svojega življenja.
Sveti Krištof, ostani varuh naše življenjske poti.
Dostikrat tavamo slepi sem ter tja. Prinesi nam
Jezusa. Sprejeli ga bomo in mu s preprostim srcem
zaupali svojo prihodnost. Po: Jože Kopeinig
KRIŠTOFOVA NEDELJA
Blagoslov avtomobilov in nabirka za MIVO
Ob 8. uri
za + Ljudmilo in Ivana Buzzi
Ob 10.uri na Sv. Antonu za + Vinka Strameca

Pismo svetniku, ki je marsikaj prenesel in še prenaša
Spoštovani sveti Krištof!
Naj najprej izkoristim priložnost in se ti zahvalim za vse srečno in varno
prevožene kilometre. Glede na to, da sem dolga leta prisegal le na čevlje in

bicikel, ker sem kar nekajkrat neuspešno opravljal šoferski izpit, je zdaj pravi mali
čudež, da tedensko brez težav prevozim tudi po tisoč kilometrov.
Kljub temu da si eden najbolj znanih svetnikov, je o tebi bore malo znanega: da
si bil menda doma v Likiji, današnji Turčiji … da si se odpravil po svetu, da bi
poiskal najmogočnejšega kralja in bi mu služil … da si naletel na puščavnika, ki
ti je zapovedal, da prenašaš ljudi preko reke … da si to počel brez večjih težav,
ker si bil silno močan … da pa si si nekoč naložil otroka, ki je bil težek, vedno
težji, da si se skoraj utopil, preden si ga prenesel na drugo stran … in … da je bil
ta otrok Jezus, ki ti je rekel: »Naložil si več kot ves svet!«
To se ti pripisuje … to se govori o tebi, toliko da boš vedel. Ali je res ali ni – s tem
se pa, svetnik, verjetno ne ubadaš in ti ni pomembno. Saj se za take stvari še jaz
ne menim, pa se o meni tudi marsikaj govori in se mi pripisuje, marsikaj, kar je še
dlje od resnice, kot sem jaz od svetništva.
Tako kot si ti prenašal ljudi preko reke, tudi jaz prenašam ljudi. Ne preko reke,
ampak tako – iz dneva v dan. A priznam, da vedno težje in težje. Kakšnih sploh
ne morem več prenesti. In se jim raje ognem. A vem, da se, ko se ogibljem ljudi,
ogibljem tudi svetništva.
Naložil si si otroka … Tudi jaz sem si jih naložil. Kar šest! A tu naj se pohvalim:
nisem si jih naložil, ampak sem se zanje odločil. In jih nisem dobil kar tako, ampak
so mi bili podarjeni. Zaupani. In jih ne prenašam sam. Kot prva jih pomaga nositi
možinja. Potem župnik. Pa škof. Pa šola. Pa država. Pa sosedje. In tako naprej.
Vendar se bojim, da se, razen možinje, nobeden ne zaveda tega. Če pa se
zavedajo, pa zelo slabo pomagajo. Ker otroci so težki. Zelo. Ne mislim težki v
zateženem smislu. So naše največje bogastvo, smo govorili svoj čas in še danes
kdaj to slišim. In ko sem jih »naložil«, sem si naložil več »kot ves svet«!
Tebi se je v otroku, ki si ga nosil, razodel Kristus! In tudi jaz v svojih otrocih
gledam Kristusa! Vem, da ga moram gledati tudi v drugih ljudeh. Da, gledati
moram, dokler ne spregledam!
Hotel sem pravzaprav pisati o tem, da te najbolj poznamo kot zavetnik šoferjev!
In si verjetno do vseh nebeških zavetnikov ti najbolj zaposlen in obremenjen,
sploh zdaj v poletnih mesecih, ko se po naših cestah razlivajo reke turistov,
popotnikov, romarjev, iskalcev in tudi zgubljencev … Prosim te, da ne omagaš.
Da prenašaš. Da nosiš: nas in Kristusa. Kristusa nam in nas Kristusu!
Po: G. Čušin
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