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»KDO JE MOJ BLIŽNJI?«
»Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« Jezus mu je rekel: »Kaj je pisano 

v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z 
vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenje, in svojega bližnjega kakor samega sebe.« Prav 
si odgovori,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.« Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel 
Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« (Lk 10, 25-29)

Jezus je s priliko o usmiljenem Samarjanu 
konkretno pokazal, da je vsak človek moj bližji. Svojo 
ljubezen naj bi pokazali še posebej najbolj ubogim. 
Zgodba pripoveduje o menihu, ki je zelo zaupal v 
Boga. Kljub temu je prosil za kakšno znamenje. 
Nekega dne zagleda v kotu svoje celice svetlobo. 
Ravno takrat je zazvonil samostanski zvon. To je 
bilo znamenje, da je čas, da dajo hrano revežem. In 
ravno on je bil ta dan na vrsti. Če ne bo šel, bodo 
reveži odšli lačni domov. Nekaj časa je okleval med 
nebeškim videnem in dolžnostjo. S težkim srcem 
je odšel streči ubogim. Po dobri uri se je vrnil v svojo celico. Na veliko začudenje je 
svetloba bila še vedno tam. Pokleknil je ter se zavalil. V odgovor je slišal: »Moj sin, če ne 
bi šel hranit revežev, ne bi ostal.«

Najboljša pot do tega, da bi »videli« Boga, je opravljanje naših dolžnosti, predvsem 
skrb za vse potrebne. V vsakem človeku se skriva Božja podoba, čeprav je včasih zelo 
zakrita. Odkrijmo jo. 

Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
• Danes, 10. julij, 15. nedelja med letom. Z mladimi gremo na I. uskovniški teden. 
• Prihodnja nedelja, 17. julija, 16. med letom. 
• Nedelja, 24. julija, 17. med letom. Ob Krištofovi nedelji bo blagoslov vozil. Povabljeni 

ste, da darujete v zahvalo za srečno prevožene kilometre za vozila za misijonarje. 
• Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski 

tisk.  



NAMENI SVETIH MAŠ OD 10. DO 24.  JULIJA 2022
Nedelja
730 Tenetiše
830

15. nedelja med letom
za + Nado Lukanec
za + in žive župljane

10. julij

Ponedeljek
1900

Benedikt, opat, zavetnik Evrope
za + vse Mlinarjeve in Ločanove

11. julij

Torek
1900

Mohor in Fortunat, mučenca
v zahvalo

12. julij

Sreda
1900

Henrik II., cesar
za + starše Štern

13. julij

Četrtek Kamil de Lellis 14. julij
Petek Bonaventura, cerkveni učitelj 15. julij
Sobota
2000

Karmelska Mati Božja
za + Vinka, Ano, Janeza Perčiča

16. julij

Nedelja
730 Tenetiše

830

16. nedelja med letom
za + starše Rudolfa in Marijo Šturm, Antona in Ano Trogalič, 
brata Viktorja
za + Vinka Cudermana

17. julij

Ponedeljek
1900

Elij iz Koštabone
za + Jožico Bizjak

18. julij

Torek
1900

Arsenij Veliki, puščavnik
za + Jožeta Koširja

19. julij

Sreda
1900

Marjeta Antiohijska, mučenka
za + Doro Sajovic

20. julij

Četrtek Danijel, prerok 21. julij
Petek Marija Magdalena, spokornica 22. julij
Sobota
2000

Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope
za + vse Gregorčeve in Valjavčeve

23. julij

Nedelja
730 Tenetiše
830

17. nedelja med letom
za + Valentina in Albino Bajželj, obl.
za + in žive župljane

24. julij

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Dragica Mrak
Tenetiše: Marija Matjaševič
Trstenik: Minka Zupan
Tenetiše: Igor Gregorc

16. julij 

23. julij


