
 

KOLEDAR, GODOVI IN MAŠE, VERŽEJ – JULIJ, 2021 

Dan Prazniki, dogajanje Ura Mašni nameni 

NE 

4.  7. 

14. NEDELJA med letom 

Nedelja Slovencev po svetu  

Urh (Urlik, Uroš), škof. 

    7.00 

9.30 

19.00 

za župljane  

+ Franc Antolič (dar Franca in Tatjane Ivančič) 

(v Marijanišču)  + Angela Kestnar, greg. 

PO 

5. 7. 

Ciril in Metod, slovanska 

apostola, sozavetnika Evrope 

7.30 

 

 

(v Marijanišču)  + Angela Kestnar, greg. 

Za blagoslov v družini po namenu prijateljice Jožice  

 klementinska 

TO 

6. 7. 

Marija Goretti, devica, 

mučenka 

 7.30 

 

19.00 

 

(v Marijanišču) + Angela Kestnar, greg. 

Klementinska  

+ Zdenko Skrivanek, 30. dan 

+ Frančiška Kapun, obl. 

SR 

7. 7. 

Vilibald, škof 

Anton Zaccaria, duhovnik 

redovni ustanovitelj 

 7.30 

 

19.00   

 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

Klementinska 

Bogu v zahvalo (Janja) 

+ Jakob Ropoša, obl. in ++ sorodniki 

ČE 

8. 7. 

Kilijan, škof, mučenec 

Prokopij Palestinski, šk, muč 

7.30 

 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

Klementinska 

Franc Štumpf (dar družine Lutar iz Križevec) 

PE 

9. 7. 

Avguštin Zhao Rong in drugi 

kitajski mučenci 

Veronika Giuliani, mistikinja 

7.30 

 

19.00 

 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

 Klementinska 

+ Marko Filipič, obl. in trojne starše 

+ Đuro Horvat (Katarina Forjan z družino) 

SO 

10. 7. 

Amalija, redovnica 

Antonij Pečerski, menih, 

začetnik ruskega meništva 

  7.30 

 

19.00   

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

klementinska 

+ Milan in Anton Štumpf 

NE 

11. 7. 

15. NEDELJA med letom 

Benedikt, opat, zavetnik 

Evrope 

7.00 

9.30 

   

19.00 

Za župljane 

+ Franc Jelen (dar družine Kodba iz Bunčan) 

+ David Horvat in ++ starši 

(v Marijanišču) + Angela Kestnar, greg. 

PO 

12. 7. 

Mohor, škof in Fortunat, 

diakon, mučenca 

    7.30 

 

(v Marijanišču) + Angela Kestnar, greg. 

Za zdravje očeta Đura 

TO 

13. 7. 
Henrik (Hinko) II., cesar 

7.30 

  19.00 

 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Mirko Kolenko (iz Dokležovja) 

+ g. Anton Žerdin 

SR 

14. 7. 
Deusdedit (Bogdan), škof 

    7.30 

19.00 

 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Mirko Mlinarič (dar nečakinje Simone) 

+ Veronika Arvaj (dar Eme Rojnik) 

ČE 

15. 7. 

Bonaventura, škof, c. učitelj 

Vladimir Kijevski, knez 

    7.30 

19.00             

 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Franc Roškar in sin Anton 

+ Vladimir Babič (sestra Nela z družino) 

PE 

16. 7. 

Karmelska Mati Božja 

(Karmen) 

7.30 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Karel in Terezija Hleb 

 

SO 

17. 7. 

Aleš, spokornik 

Leon IV., papež 

7.30 

  19.00 

 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Mirko Vrbajnšak, obl, dvojni starši in sorodniki 

+Alojzij Režonja (za rojstni dan) 

  



  

MNE 

18. 7. 

16. NEDELJA med letom 

Elij iz Koštabone, diakon, 

muč 

7.00 

9.30 

19.00 

+ Frančiška in Danijel Ričko 

+ Franc Štumpf (dar družine Šoštarič 

 (v Marijanišču) + Angela Kestnar, greg. 

PO 

19. 7. 

Arsenij, puščavnik 

Ambrozij, opat 

7.30 

   

 

(v Marijanišču) + Angela Kestnar, greg. 

za župljane 

+ Janko Žunič (dar Dragice Ropoša) 

TO    

20. 7. 

Marjeta Antiohijska, muč. 

Apolinarij, šk-muč 

7.30 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Majda Balažič (dar družine Jožka Balažič) 

SR   

21. 7. 

Danijel (Danilo), prerok 

Jeremija prerok 

7.30 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Franc Štumpf (dar družine Štumpf Slavka) 

ČE 

22. 7. 

Marija Magdalena, 

svetopisemska žena 

7.30 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Kristina Panker 

PE    

23. 7. 

Brigita Švedska, redovnica, 

sozavetnica Evrope 

7.30 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Ignac Dugar, obl. 

SO     

24. 7. 

Krištof, mučenec 

Šarbel Makluf, puščavnik 

7.30 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Jakob Seršen, obl.. 

NE 

25. 7. 

17. NEDELJA med letom 

SV. JAKOB STAREJŠI, 

apostol 

7.00 

9.30 

 

18.00 

19.00 

Za župljane 

+ Zvonko Hladnjak, obl. in Katarina 

Bogu v zahvalo za 50 let zakona Mirka in Marjete 

 (v Marijnanišču) pobožnost zadnje nedelje  

(v Marijanišču) + Angela Kestnar, greg. 

PO  

26. 7. 

Joahim in Ana, starši  

Device Marije 

7.30 

 

(v Marijanišču) + Angela Kestnar, greg. 

+ Ana Horvat (dar Terezije Zver z družino) 

TO   

27. 7. 

Gorazd, Kliment, in drugi 

učenci sv. Cirila in Metoda 

7.30 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Elizabeta Pozderec 

SR   

28. 7. 
Viktor I., papež 

7.30 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. 

+ Milan Seršen (družina Baligač iz Beltinec) 

ČE 

29. 7. 

Marija in Marta,  

Lazarjevi sestri 

7.30 

19.00 

(Marijanišče)  + Angela Kestnar, greg.  

+ Janko Žunič (dar družine Karba Fekonja) 

PE 

30. 7. 

Peter Krizolog, škof, 

cerkveni učitelj 

7.30 

19.00 

(Marijanišče) + Angela Kestnar, greg. - konec 

+ Jožef Štumpf 

SO 

31. 7. 

Ignacij Lojolski, 

ustanovitelj jezuitov 

7.30 

  19.00 

(Marijanišče)  

++ strici Štumpf in Kramar 

NE 

1. 8. 

 

18. NEDELJA med letom 

Alfonz M. Ligvorij, šk-uč 

7.00 

9.30 

19.00 

+ Marjan in Marija Mulec 

Za župljane 

(v Marijanišču) + Ludvik Kovše, greg. - začetek 

    

                

                              

    

    

    

    

    



 

OBVESTILA: 
 

❖ 14. NEDELJA MED LETOM (4.7.) – NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU; god sv. Urha 

(Urlika, Uroša), škof; ker je to prva nedelja v mesecu, bo pri obeh mašah - ofer. Ob 

15. uri bo na Razkrižju zlata maša tamkajšnjega župnika msgr. Franca Režonja. 

❖ Sobota (24.7), sv Krištof, mučenec; spomin Marije Pomočnice, blagoslov MP. 

❖ Ustanova Miva-Slovenija, ki deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je 

članica svetovne Mive, že več desetletij zbira sredstva za prevozna sredstva v 

misijonih. - Da lahko misijonarji opravljajo svoje človekoljubno poslanstvo, 

potrebujejo prevozna sredstva. Njihovo delo je večinoma v krajih, ki so zelo 

oddaljeni od središč. Dobro vozilo jim omogoča, da lahko prevažajo v te kraje 

hrano, gradbeni material, učitelje, katehiste in otroke, predvsem pa bolnike in 

tako rešujejo življenja. Krištofova nedelja je zato obilen Božji blagoslov za vse 

voznike, saj jim poleg blagoslova Bog podarja tudi  zavest, da morajo odgovorno 

in pametno voziti. Več let tudi v veržejski župniji sodelujemo v akciji MIVA 

SLOVENIJA, tudi letos bodimo velikodušni do naših misijonarjev.  

Dobri Bog, na priprošnjo sv. Krištofa nas varuj pred nevarnostmi in nezgodami. 

Utrdi v nas zavest odgovornosti in nas z vsake poti srečno pripelji domov. Amen. 

17. NEDELJA MED LETOM (25.7.), KRIŠTOFOVA NEDELJA: BLAGOSLOV 

AVTOMOBILOV IN NABIRKA MIVA, goduje sv. Jakob starejši, apostol 

❖ 18. NEDELJA MED LETOM (1.8.), sv. Alfonz M Ligvorij, škof, cerkveni učitelj, pri 

obeh mašah darovanje ali ofer. 

 

❖ Romanje mladih v Medžugorje – Škofijski odbor za mladino Murska Sobota organizira 

romanje mladih v Medžugorje od 1. do 6. avgusta 2021. Informacije in prijava je na: 

skofija.mladina@gmail.com. Mladi čimprej se prijavite, ker bo to lepo doživetje! 

 

❖ Vsak četrtek pol ure pred večerno sveto mašo, pred izpostavljenim Najsvetejšim, 

molimo za nove duhovne poklice, duhovniške in redovniške. Letos je v Sloveniji bilo 

posvečenih le 7 novih duhovnikov. Radi se pridružimo tej molitvi. Jezus je dejal: »Če 

sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je 

v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med 

njimi« ((Mt 18,19-20). In še »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej 

Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev« (Mt 9,37-38). Naša dolžnost je 

torej, da molimo in prosimo, in Gospod bo zagotovo uslišal našo prošnjo. Tudi v 

družinah prosimo: Gospod, duhovnikov nam daj, duhovnikov po Tvojem srcu, ki nas 

bodo učili, vodili in posvečevali s tvojimi zakramenti. 

 
Župnija Veržej 

Trg Slavka Osterca 7 

9241 Veržej 
Odgovarja župnik Jože Pozderec 
tel.: 041/231 918 
joze.pozderec@rkc.si 
 
TRR župnija: 02355-0254069420  
TRR Karitas: 02343-0254188736 

mailto:skofija.mladina@gmail.com


Oznanilo 
ŽUPNIJE SVETEGA MIHAELA VERŽEJ  
 
Julij 2021 

 
SVETA BRATA CIRIL IN METOD 
 

5. julija obhajamo v Sloveniji slovesni praznik sv. Cirila in Metoda, slovanskih 
apostolov, sozavetnika Evrope in glavna zavetnika soboške škofije.  
 
Če želimo povzeti duhovni profil bratov, moramo predvsem poudariti zavzetost, s katero se 
je Ciril lotil spisov sv. Gregorija Nazianškega, saj se je od njega naučil, kako pomemben je 
pri posredovanju razodetja jezik. Sv. Gregorij je izrazil željo, da bi prek njega govoril 
Kristus: »Sem služabnik Besede, zato želim služiti z besedami.« Ciril, ki je hotel v tem 
služenju posnemati Gregorija, je prosil Kristusa, naj govori po njem v slovanskem jeziku. 
Svoje prevode uvaja s slovesnim klicem: »Prisluhnite, vsi slovanski rodovi, prisluhnite 
Besedi, ki prihaja od Boga, Besedi, ki hrani duše, Besedi, ki vodi k spoznanju Boga.« Očitno 
sta Ciril in njegov brat Metod že nekaj let, preden je moravski knez prosil cesarja Mihaela 
III., naj pošlje misijonarje v njegovo deželo, obdana s skupino učencev začela zbirati 
krščanske dogme v knjigah, ki sta jih pisala v slovanskem jeziku. Tedaj se je jasno pokazala 
potreba po novih črkovnih znamenjih, ki bi bolj ustrezala govorjenemu jeziku. Tako se je 
rodila pisava glagolica in je pozneje cirilica. To je bil odločilen dogodek v razvoju slovanske 
kulture sploh. Ciril in Metod sta bila prepričana, da posamezna ljudstva ne morejo reči, da 
so v polnosti sprejela razodetje, dokler ga niso slišala v lastnem jeziku in brala z znaki, 
lastnimi njihovi pisavi. 
Metodu gre zasluga, da delo, ki se ga je lotil brat, ni takoj propadlo. Medtem ko je bil Ciril, 
»filozof«, bolj nagnjen h kontemplaciji, je Metoda bolj vleklo v dejavno življenje. Zaradi 
tega je lahko postavil temelje, da se je pozneje uveljavila tako imenovana »ciril-
metodovska ideja«. Ta je spremljala slovanska ljudstva v raznih zgodovinskih obdobjih in 
spodbujala njihov kulturni, narodni in verski razvoj. To je priznal že papež Pij XI. v 
apostolskem pismu Quod Sanctum Cyrillum, v katerem je brata označil kot »sinova Vzhoda, 
po domovini Bizantinca, Grka po rodu, po poslanstvu Rimljana, po apostolskih sadovih pa 
Slovana«. Zgodovinsko vlogo, ki sta jo odigrala, je uradno priznal sveti papež Janez Pavel 
II., ko ju je z apostolskim pismom Egregiae virtutis viri razglasil za sozavetnika Evrope 
skupaj s sv. Benediktom. Ciril in Metod namreč predstavljata klasičen primer tega, kar 
danes označujemo z izrazom »inkulturacija«: vsako ljudstvo mora razodeto sporočilo 
umestiti v lastno kulturo in izraziti njegovo odrešilno resnico v lastnem jeziku. To 
predpostavlja zelo zahtevno »prevajanje«, ker zahteva izbor ustreznih izrazov, ki podajajo 
bogastvo razodete besede, ne da bi jo pri tem poneverilo. Prav to sta sveta brata 
pomenljivo izpričala; in Cerkev še danes gleda na njuno pričevanje, da se pri njem 
navdihuje in išče smernice. 

 


