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KJE SI, BOG?
Kje naj te iščem? Kje najdem?
Kamorkoli pogledam, vidim tebe. In če zaprem oči, si tu. In te vidim …
So ljudje, še posebej v teh poletnih dneh, ki pravijo, da so te našli na morski obali, med peskom in 

valovi. Prislonili so školjko k ušesu in zaslišali tvoj glas. Boso nogo jim je objemala morska pena in začutili 
so tvojo božajočo dlan.

In jim verjamem … in ne … mislim, da školjka prinaša zgolj odmev tvojega glasu in morska pena le 
spomin na tvojo dlan.

So ljudje, ki pravijo, da so te našli na vrhovih visokih gora, med skalami in ledom. Prečkali so planjave večne-
ga snega in v neskončni belini uzrli tvoj pogled.. Plezali so preko previsnih sten in v bičanju vetra čutili tvojo jezo.

In jim verjamem … in ne ... kajti sneg je le večnost, ki je padla na zemljo in ni več večna. Kdor pa se enkrat sre-
ča s tvojim pogledom, te bo zrl večno. In četudi je veter tvoj bič, ga ne vihtiš nad tistimi, ki premagujejo strmine.

So ljudje, ki pravijo, da so te našli na drugem koncu sveta, med tujimi ljudmi. Gledali so, kako sonce 
zahaja v puščavi, kako potone v oceanih, kako izgine za gorovji, in so rekli, da so jih zahajajoči žarki nežno 
objemali, kot bi jih objemal ti.

In jim verjamem … in ne … vem, da je tvoja ljubezen nežna, a je goreča in ožge! In sonce tvoje ljubezni 
nikoli ne zaide. In če te je moč najti na drugem koncu sveta, potem mora tujec z onega konca priti k meni, 
da te bo našel … In te bo našel, ker si vedno ob meni.

Kje si, Bog? Kje naj te iščem? Kje naj te najdem?
Zaprl bom oči. … Potopil se bom v oceane svoje duše; počil na obalah, ki jih nežno objemajo valovi 

tvoje ljubezni. Preplezal bom strme stene, ki me ločujejo od tebe, in se napotil proti snežni belini večnosti. 
Zaprl bom oči in poiskal v vsebi daljne, neodkrite pokrajine, in pogledal v obraz tujce, ki živijo okoli mene. 
In stal bom tako do večera in gledal, kako tvoje sonce zahaja in vzhaja …, znova in znova. 

Kamorkoli pogledam, vidim tebe, in če zaprem oči, si tu in te vidim … vsakokrat, ko se umirim in te 
želim videti.  G. Čušin, Ognjišče 7/13
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KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA     JULIJ 2021
DAN PRAZNIKI, DOGODKI

ČE
1. 7. Estera

ob 7.00 in 19.00

20.00 – D. Jezero

- za Antona Korošca, obl.
- za Janeza Teliča in družino
- za nove duhovne poklice in njihovo stanovitnost
- Tino Urbas in družino Levar

PE
2. 7. Frančišek Regis

ob 7.00 in 19.00 - za Magdo Zevnik, obl. in družine Turšič, Kotnik in Tomšič
- za blagoslov v družini in vnuke
- za starše Zorman, obl. in starše Pečkaj
- za zdravje

SO
3. 7.

Tomaž
cerkev ureja  
5. skupina

ob 7.00 in 19.00 - za Andreja in Marijo Mele
- za družino Verbič Marijo, Alojza in Marijo
- za božje varstvo pomoč in zahvala

NE
4. 7.

14. NEDELJA 
MED LETOM

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica
19.00                

- za Alojzijo in Janeza Šparembleka
- za žive in rajne farane
- za Dragota Nareda
- za Franca Medena ml., obl.

PO
5. 7. CIRIL IN METOD

ob 7.00 in 19.00 - za Janeza Zrimška, obl.
- za Ivo Primožič
- za zdravje
- za pok. iz Dolenje vasi

TO
6. 7. Marija Goretti

ob 7.00 in 19.00 - na čast Sv. Duhu za spravo v naši domovini
- za Ano Žnidaršič, obl.
- za Vanjo Perušek

SR
7. 7. Peter

ob 7.00 in 19.00 - za Lojzeta in Jožefo Mramor
- za Frančiško in starše Mele – Žlabrovi, obl.
- za zdravje
- za pok. Martinčič in Leskovec

ČE
8. 7. Prokopij

ob 7.00 in 19.00 - za družino Rožanec – Brezje 10
- za pok. iz družine Bartol
- za Ivano in Joškota Brancelj

PE
9. 7. Avguštin Rong

ob 7.00 in 19.00

ob 19.00 – Dol. vas

- za Ivanko Turšič, obl. in starše
- za Ivano Petrovčič
- za Jožeta in Ivano Stražišar in starše Martinčič
- za Jožefa Žnidaršiča, obl.

SO
10. 7.

Amalija
cerkev ureja  
6. skupina

ob 7.00 in 19.00 - za Karla Škoberneta
- za Ivano Petrovčič
- za starše Gradišar in Vero Gruden
- za zdravje

NE
11. 7.

15. NEDELJA 
MED LETOM

8.00                   
10.00                
11.00 – Podslivnica
19.00                

- za Vero Miklič
- za Andrejo Zupan
- za družino Metlikovec in Šivec
- za Elico Jenček

PO
12. 7.

Mohor  
in Fortunat

ob 7.00 in 19.00 - za Ivo Primožič
- za Jožefo in Lojzeta Mramorja
- za Jožefo Logar
- za žive in pokojne farane
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TO
13. 7. Henrik

ob 7.00 in 19.00

20.00 – D. Jezero

- za Antona Brenceta
- za pok. prijatelje in znance
- za božje varstvo priprošnja in zahvala
- za Radota in Olgo Mulec, obl.

SR
14. 7. Božidar

ob 7.00 in 19.00 - za Franca Stražiščarja
- za pok. iz družine Rovan
- za domovino
- za pok. iz Dolenje vasi

ČE
15. 7. Bonaventura

ob 7.00 in 19.00 - za pok. iz družine Tekavec
- za domače duhovnike
- za družino Marinček v Sloveniji in Argentini
- za pok. Martinčič in Leskovec

PE
16. 7.

Karmelska Mati 
Božja

ob 7.00 in 19.00 - za Ivanko Petrovčič
- za Ano in Franceta Svet
- za zdravje

SO
17. 7.

Aleš
cerkev ureja  
7. skupina

ob 7.00 in 19.00 - v zahvalo
- za Alojza Kraševca
- za Štefko in Franca Zgonca
- za zdravje

NE
18. 7.

16. NEDELJA 
MED LETOM

8.00                   
10.00                
11.00 – Martinjak
19.00                

- za Konrada Kneza ob roj. dnevu
- za starše Opeka in Pavlič
- za žive in pokojne farane
- za Staneta Modica

PO
19. 7. Ambrozij

ob 7.00 in 19.00 - za starše in družino Petrič
- za družino Mele
- za Franceta Kovšca
- za pok. iz Dolenje vasi

TO
20. 7.

Marjeta  
Antiohijska

ob 7.00 in 19.00 - za Frančiško Koščak
- po namenu
- za Alojza in Marijo Sterle, obl.

SR
21. 7. Danijel

ob 7.00 in 19.00 - za Danico Skuk
- za srečno pot
- za zdravje in vnuke
- za pok. Leskovec in Martinčič

ČE
22. 7.

Marija  
Magdalena

ob 7.00 in 19.00 - za vse pok. iz družine Tekavec
- za Konrada, obl. in Bojana Majer
- za zdravje na duši in na telesu

PE
23. 7. Brigita Švedska

ob 7.00 in 19.00 - za pok. Kranjc in Korošec, obl.
- za Marijo in Alojza Kraševca
- za dušno in telesno zdravje 
- za zdravje

SO
24. 7.

Krištof
cerkev ureja  
8. skupina

ob 7.00 in 19.00 - za Antonijo Likar in Janeza Žnidaršiča, obl.
- za Jožeta Kranjca
- za pok. iz družine Lovko - Brezje

NE
25. 7.

17. NEDELJA 
MED LETOM
KRIŠTOFOVA

8.00                   
10.00                
11.00 – Brezje
19.00                

- za Toneta Cvetka, obl.
- za Ivo Primožič
- za sosesko
- za Franca Medena
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PO
26. 7. Joahim in Ana

ob 7.00 in 19.00 - za Ano in Jožeta Šusterja
- za Ano Modic
- za žive in pokojne farane
- za pok. iz Dolenje vasi

TO
27. 7. Gorazd

ob 7.00 in 19.00 - po namenu
- za Jožeta Šviglja
- po namenu

SR
28. 7. Samson

ob 7.00 in 19.00 - za Viktorja Ulaga
- za Milko Šivec
- za pok. iz družine Lunka – Dolenja vas 
- za pok. Martinčič in Leskovec

ČE
29. 7. Marija in Marta

ob 7.00 in 19.00 - za Štefko Vičič, obl.
- za Ivo Primožič
- za Jožefo in Lojzeta Mramorja

PE
30. 7. Peter Krizolog

ob 7.00 in 19.00 - za vse dobro v dužini
- za zdravje
- za

SO
31. 7.

Ignacij Lojolski
cerkev ureja  
1. skupina

ob 7.00 in 19.00 - za Janeza in Žnidaršiča in vse pok. Žnidaršič in Kržič
- za pok. Majer, Ulaga in Kranjec
- za 

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na Rakovniku. 

Bralci Božje besede ob nedeljah pri dopoldanskih mašah:

4.7. – 14. nedelja med letom
ob 8h Kužnik Andreja in Špeh Katarina
ob 10h Kraševec Primož in Nadja

11.7. – 15. nedelja med letom
ob 8h Mevc Marija in Škerl Anica
ob 10h Ksenija in Slavko Zalar

18.7. – 16. nedelja med letom
ob 8h Knez Blaž in Urša
ob 10h Franci in Špelca Nahtigal

25.7. – 17. nedelja med letom
ob 8h Špeh Ana in Lavrič Elektra
ob 10h Ana Kebe in Ana Knez

(kadar kdo ne more brati, naj poišče zamenjavo)

Nebeški Oče, hvala ti, da smo dočakali čas počitnic, 
ko se bomo lahko sprostili in si nabrali novih moči. 

Polagamo ga v tvoje roke in te prosimo, blagoslovi nas, 
da bo za vse nas to čas milosti. 

Naj se okrepijo naše medsebojne vezi, 
naša srca pa odprejo ljudem, s katerimi se bomo srečali. 

Ob lepotah narave naj te veseli slavimo 
in se ti iskreno zahvaljujemo za vse prejete darove. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Po: Gospod naj te blagoslovi in te varuje


