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14. NEDELJA MED LETOM - Urhova, 5. 7. 2020 

 
NEKATERI GODOVI 
 

Ponedeljek: Marija Goretti, devica in mučenka  
Torek: Božji služabnik Anton Vovk, škof  
Četrtek: Avguštin in drugi kitajski mučenci  
Sobota:  Benedikt, opat, zavetnik Evrope  
NEDELJA: 15. NEDELJA MED LETOM  
 

SVETE MAŠE  
 

Ponedeljek (5.7.) ob 19h:  Jakob in Ana Šturm   
Torek  ob   7h:  Po namenu 
Sreda  ob 16h:  Pogreb Karoline Močnik 
 ob 19h:  Duhovnik Anton Masnik 
Četrtek  ob 19h:  Barbara Derlink  
            Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 19h:  Pokojni Grobenski  
Sobota  ob 19h:  Vida Jelovčan    
NEDELJA (12.7.)  ob   9h:  Za farane 

  

• Danes je Urhova nedelja, ko praznujemo god zavetnika naše cerkve in župnije. Sveti 
Urh (890 – 973) je bil nekdaj med najbolj češčenimi svetniki na Slovenskem. O tem priča 
kar 38 cerkva pozidanih njemu na čast. Njegovo češčenje so v naše kraje zanesli 
Freisinški škofje. Priporočali so se mu za srečno zadnjo uro, bil je tudi mogočen 
priprošnjik zoper razne bolezni.  
Sv. Urh (Ulrich) je bil škof v bavarskem mestu Augsburg. To škofijo je vodil celih 50 let. 
Bil je mož molitve in dela, ljubil pa je tudi duhovito in nedolžno šalo. Leta 955 je odločilno 
pripomogel k zmagi nad barbarskimi Madžari, ki so na svojih roparskih pohodih plenili 
tudi po slovenskih krajih. Po tej zmagi jih je cesar Oton prisilil k stalni naselitvi in sprejemu 
krščanske vere. Svoje pastirske dolžnosti je Urh opravljal z živo zavestjo odgovornosti 
pred Bogom  in modrostjo, pridobljeno v prisrčni molitvi. Prepotoval je večkrat  širne 
pokrajine svoje škofije in vzorno skrbel za vzgojo dobrih duhovnikov. Umrl je 4. julija 973. 
Pokopal ga je sv. Volbenk, škof v Regensburgu, ki ga je bil sv. Urh posvetil v duhovnika.  
Bil je prvi, ki je bil razglašen za svetnika (993) po postopku, ki je v veljavi še danes.  

• Danes je tudi nedelja Slovencev po svetu. Takole pravi dr. Andrej Fink, svetonno 
znani basbaritonist,  ki se je iz Argentine preselil v domovino svojih staršev:  
»Slovenijo, domovino staršev in končno tudi svojo smo spoznavali posredno, iz 
pripovedovanj, iz slik, iz knjig. Lahko rečem, da smo spoznavali realno Slovenijo, 
čeprav je nismo imeli pred seboj in okoli sebe. Smo pa dobivali vse bistvene 
elemente, s katerimi smo se po osamosvojitvi suvereno podali v konkretno Slovenijo 
in ob srečanju z njo ugotovili, da nam nič pomembnega ne manjka za vzpostavljanje 
živegga stika z njo… 
Še pred kakimi desetimi leti so pred menoj mnogi jokali, ko so se spominjali 
prestanega trpljenja. A živeli smo naprej in skušali preseči in sublimirati vse, kar nas 
je hudega spremljalo. Če se naravno vsak človek sprašuje o smislu, temeljih in 
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vrednotah, nam k sreči vsega tega ni manjkalo. Temelji in vredote krščanstva in 
slovenstva so dajali smisel vsemu. S tem smo gledali naprej…in uspeli, paradoksno, 
celo z optimizmom na obrazu. Ta optimizem čutimo še danes.  Dr. Andrej Fink.   

• Slovanska apostola sveta brata Ciril in Metod, ki godujeta danes (5.7.),  sta bila tista 
dobra  pastirja, o katerih govori Božja beseda. Bila sta misijonarja grškega rodu, ki sta 
pri oznanjevanju in širjenju krščanske vere uporabljala glagolico. Brata Ciril (827 – 
869) in Metod (815 – 885) sta bila doma iz  Soluna v Grčiji. Pri krstu so ju 
poimenovali Konstantin in Mihael, vendar sta ob vstopu v samostan imeni 
spremenila. Mladost sta preživela v okolici Soluna, cesar pa ju je okrog l. 860 poslal 
misijonarit na polotok Krim.  
Moravski knez Rastislav ju je kmalu za tem povabil med slovanske narode, kjer sta 
delovala na tedanjem velikomoravskem ozemlju, ki je zajemalo današnjo vzhodno 
Slovenijo, vzhodno Hrvaško, Madžarsko, Češko, Slovaško, južno Poljsko, 
jugovzhodno Nemčijo in zahodno Ukrajino ter širila krščansko oznanilo v 
slovanskem jeziku. Po treh letih na Moravskem sta odšla v Panonijo in od tam preko 
Benetk v Rim. Pri papežu Hadrijanu II. (867–872) sta dobila dovoljenje za 
opravljanje bogoslužja v slovanskem jeziku.  Sveti  papež Janez Pavel II. ju je leta 
1980 imenoval za sozavetnika Evrope.  

• Ana Oblak - naša najslavnejša faranka bo v petek slavila svoj 106. rojstni dan. Prav 
je da se je ob tej priliki spomnimo, ker je s tako ljubeznijo skrbela za to Božjo hišo. 
Naj ji zavetnik sv. Urh še naprej izprosi potrebnega zdravja in vsega dobrega na tem 
in na onem svetu. 

• Novomašna Družina - obljubljenih dodatnih izvodov mi ni uspelo dobiti.  

• Umrla je Karolina Močnik, Lajše 2. Pogreb bo v sredo, 8. julija ob 16. uri. Priporočam 
jo v molitev.  

• Povabljeni k darovanju za potrebe župnije in cerkve.   


