
Oznanilo      
ŽUPNIJE SVETEGA MIHAELA VERŽEJ                                                                     

julij 2020   
Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah in 

v času krepitve epidemije COVID-19. Navodila stopijo v veljavo v sredo 

1. Julija 2020 in veljajo do preklica. 

a) Vsak, ki vstopi v cerkev, si mora razkužiti roke, nadeti zaščitno 

masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja 

za družine in člane skupnega gospodinjstva).  

  b) Na koru so lahko organist in pevci. Pri nas so pevci iz iste družine in 

jim ni treba ohranjati razdalje, prav pa je, da uporabljajo maske. 

c) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec 

obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora 

razkužiti roke. 

d) Verniki naj imajo pri spovedi masko in si pred vstopom v spovednico 

razkužijo roke. 

Upoštevajmo navodila naših škofov in vlade RS. Gre za naše dobro, za 

naše zdravje. Kjer se to ne upošteva, se epidemija širi in ljudje umirajo. 

Dragi župljani, vesel sem, da smo lahko obhajali telovsko procesijo. 

Skupaj smo molili in se Jezusu zahvaljevali za njegovo navzočnost med 

nami pod podobo kruha. Prosili smo ga za blagoslov našega dela, pa da 

nas obvaruje ne samo toče in drugih nesreč, temveč tudi tega nevarnega 

virusa, ki je zajel celotni svet. Ni države, v kateri ne bi ljudje zboleli in 

nekateri tudi umrli.  

Božji služabnik Carlo Acutis, 15-letni fant, genij računalništva, ki bo v 

oktobru razglašen za blaženega, je svojemu župniku dejal: »Popravite 

me, če se motim, toda mar ni Gospod edini, ki nam ga ni treba vnaprej 

prositi za sprejem? K njemu se lahko kadar koli zatečem s svojimi 

težavami in mu v tišini zastavljam vprašanja o stvareh, ki jih ne 

razumem. In potem v sebi zaslišim njegov odgovor – morda evangeljski 

odlomek -, ki me navda z gotovostjo in tolažbo!« 

Gospod nas vedno čaka v tabernaklju, ne pozabimo nanj.   Žpk. 

KOLEDAR, GODOVI IN MAŠE, VERŽEJ –JULIJ 2020 
 

Dan 
           

Prazniki, dogajanje 
           

Mašni nameni 



   

NE 

5. 7. 

14. NEDELJA 
MED LETOM 
Ciril in Metod 

slovanska apostola 

  7.00 + Jakob Seršen, obl., in sorodniki 

  9.30 + Stanko Veberič (stanovalci Kolodvorske) 

 

19.00 (v Marijanišču) po namenu darovalca 

PO  

6. 7. 
Marija Goretti, muč.   7.30 (v Marijanišču)+ Martin Maroša in družina           

TO  

7. 7. 
Vilibald, škof 

Anton Zaccaria, duh. 

Edilburga, opatinja 

  7.30 (v Marijanišču) po namenu darovalca 

  19.00  + Jakob Ropoša, obl in sorodniki 

          + Franc Hren, 7. dan 

SR 

8. 7. 

Kilijan, škof, mučenec 

Prokopij Palestinski, 

škof, mučenec 

  7.30 (v Marijanišču). po namenu darovalca 

19.00  + mama Frančiška Kapun, obl. 

           + Alenka Pahor (Valerija Hladnjak z dr.) 
ČE 

9. 7. 

Avguštin Zhao Rong in 

kitajski mučenci 
 7.30 (v Marijanišču)  po namenu darovalca 

19.00  + Rado Štumpf (dar družine Šoštarič)  

          ++ sestri in starši Belec 

PE 

10. 7. 

Amalija, redovnica 

Veronika, mistikinja, op. 
  7.30  (v Marijanišču)  po namenu darovalca 

19.00  + Jožef Štumpf 

SO 

11. 7. 
Benedikt, opat,  

zavetnik Evrope 

cerkev ureja 6 skupina 

  7.30  (v Marijanišču)  po namenu darovalca 

19.00  + Stanislav Veberič (dar sestre Katice Špur) 

            Na čast Mariji Pomočnici v zahvalo in zdravje 
 

NE 

12. 7. 

15. NEDELJA 
MED LETOM 

Mohor in Fortunat,muč 

  7.00 za župljane 

  9.30 + Marjeta Štumpf  in ++ starši 

19.00  (v Marijanišču) po namenu darovalca 
 

PO   

13. 7. 

Henrik II., cesar 

 

  7.30  (v Marijanišču) + Jožef Štumpf 

                                 + oče in mati Maroša 

TO 

14. 7. 
Kamil de Lellis, duh. 

Bogdan, škof 
  7.30  (v Marijanišču)  po namenu darovalca   

19.00  + Milan Štumpf (dar ge..Cilke Obran )         

SR 

15. 7. 

Bonaventura, škof, 

cerkveni učitelj 

  7.30 (v Marijanišču)  po namenu darovalca 

19.00 + Ivica Režonja in dvojni starši 

ČE 

16. 7. 

Karmelska Mati 

Božja (Karmen) 

  7.30 (v Marijanišču)  po namenu darovalca 

19.00  + Ana Horvat (dar gospe Belec) 

PE   

17. 7. 

Aleš, spokornik 

Hedvika Poljska,kraljica  
  7.30 (v Marijanišču)  po namenu darovalca 

19.00  + Franc Nedeljko (Franjo Štumpf z družino) 

SO 

18. 7. 

Anton Padovanski, duh., 

cerkveni učitelj 

Cerkev čisti 7. skupina 

  7.30 (v  Marijanišču po namenu darovalca  

19.00 + Mirko Vrbajnšak, dvojni starši in sorod. 

          Mariji v zahvalno pomoč 

NE 

19. 7. 

16. NEDELJA 
MED LETOM 

Arsenij Veliki, puščav.  

  7.00  za župljane 

  9.30 + Kristina Rozmarič, obl. 

19.00 (v Marijanišču) po namenu darovalca 

PO 

20. 7. 

Marjeta Antiohijska 

mučenka 

  7.30 (v Marijanišču) oče in mati Maroša 

                              Po namenu darovalca 



 
Drobne zgodbe z biserom, Božo Rustja 
Neki deček je prijatelju, s katerim sta se igrala, dejal: Ko bom odrasel, 
bi rad nosil taka očala, kot jih nosi moja babica. Z njimi more namreč 
videti veliko več kot večina drugih ljudi. Lahko vidi v človeku dobro, 
kjer vsakdo drug vidi le slabo. Videti more, kaj bi kdo rad storil, še 
preden to stori. Vprašal sem jo, kako more videti dobro, in odgovorila 
mi je, da se je tako naučila gledati, ko je postala starejša. In ko bom 
jaz odrasel, bi rad imel taka očala, kot jih ima babica, da bi videl dobro 
v ljudeh. Če bi vsi tako gledali, bi bil svet veliko lepši in prijaznejši. 

TO    

21. 7. 

Lovrenc iz Brindizija 

duhovnik, cerkv. uč. 

Danijel, prerok 

  7.30 (v Marijanišču)  po namenu darovalca 

19.00 + Slavko Sterniša, 30. dan 

            Po namenu darovalca (D.H.) 

SR   

22. 7. 

Marija Magdalena 

spokornica 
  7.30 (v Marijanišču) po namenu darovalca.. 

19.00 +Marija Rojnik in Vinko (Ema in Rita) 

ČE 

23. 7. 

Brigita Švedska,  red. 

Sozavetnica Evrope 
  7.30 (v Marijanišču)  po namenu darovalca. 

19.00 +Frančiška Zernec in starši Rozmarič 

PE    

24. 7. 

Krištof, mučenec 

Spomin M. P. 
  7.30  (v Marijanišču) po namenu darovalca.. 

19.00  + Franc Hren, 30. dan in sin Andrej 

SO     

25. 7.  

Jakob Starejši, ap.. 
cerkev ureja 1. skupina 

  7.30  (v Marijanišču)+ Ana Horvat, greg 

19.00 + Milan Seršen 

NE 

26. 7.  
17. NEDELJA 
MED LETOM 
Joahim in Ana 

starša Device Marije 

 7.00 +Ana Horvat (sestra Katarina Forjan z dr). 

 9.30 +Zvonko Hladnjak, obl. in Katarina 

18.00 (v Marijanišču)pobožnost zadnje nedelje 

19.00 (v Marijanišču) po namenu darovalca 

PO  

27. 7. 

Gorazd, Kliment, uč. 

Cirila in Metoda 

  7.30 (v Marijanišču). po namenu darovalca             

                           + oče in mati Maroša      

TO   

28. 7. 

Viktor I., papež 

Samson, (Samo), škof 
  7.30 (v Marijanišču)  po namenu darovalca.  

19.00  + Ivica Režonja in dvojni starši 

SR   

29. 7. 

Marta, Lazarjeva 

sestra 

  7.30  (v Marijanišču)  po namenu darovalca. 

19.00 + Stanislav Veberič (Hladen Vera z druž) 

ČE 

30. 7. 

Peter Krizolog, škof   7.30  (v Marijanišču)  po namenu darovalca. 

19.00 + Julijana Topolovec (dar Zdenke Žunič) 

PE 

31. 7. 

Ignacij Lojolski 

ustanovitelj jezuitov 
  7.30 (v Marijanišču)  

19.00  + Ignac Dugar, obl. 

SO 

1.  8. 
 

cerkev ureja 2. skupina 

  7.30  (v Marijanišču)  

19.00 + Marija Rojnik (Anica in Metka Prelog) 

NE 

2. 8. 
18. NEDELJA 
MED LETOM 

Porcijunkola 

Evzebij, škof. 

  7.00  za župljane 

  9.30  ++ starši Kiphut Pavel in Amalija, obl. 
 

19.00 (v Marijanišču)  po namenu darovalca. 



OBVESTILA: 
 Ponedeljek 29. 6., na praznik SV. PETRA IN PAVLA, apostola je  

bilo v Sloveniji posvečenih 7 novomašnikov. 6 jih je bilo posvečenih v 
ljubljanski stolnici in 1 v novomeški stolnici. V treh škofijah ni bilo 
nobenega novomašnika. Tudi redovnik je bil le 1 – lazarist iz župnije 
Maribor-Sv. Marija. Veseli smo jih in obenem Bogu hvaležni zanje. 
Molimo zanje, da bi vztrajali in postali resnično dobri pastirji. 
Molimo pa tudi za nove duhovne poklice. 

 5. julij – nedelja izseljenska, praznujemo SV. CIRIL IN METOD, 
slovanska apostola in sozavetnika Evrope. Sv. METOD, škof, je glavni 
zavetnik soboške škofije. Prosimo ga za nove duhovne poklice. 

 11. julij – sv. Benedikt, opat in zavetnik Evrope. 
 12. julij – 15. nedelja med letom, sv. Mohor in Fortunat, mučenca 
 Oratorij bo od 13.- 15. in 20.- 22. 7. Če bodo zdravstvene razmere 

dopuščale. Upoštevali bomo ukrepe škofov in vlade RS. 
 16. julij – Karmelska Mati Božja (Karmen). 
 19. julij – 16. nedelja med letom, sv. Arsenij Veliki, puščavnik 
 22. julij – sv. Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska žena 
 23. julij – sv. Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope 
 24. julij – sv. Krištof, mučenec; spomin Marije Pomočnice 
 25. julij – sv. Jakob Starejši, apostol, praznik 
 26. julij - 17. nedelja med letom – Krištofova nedelja, po maši 

blagoslov avtomobilov, nabirka je za misijonske avtomobile. Sv. 
Joahim in Ana, starši Device Marije. 

 31. julij – sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov  
 1. avgust – 1. sobota, pobožnost na čast Marijinemu srcu. 
 2. avgust – 18. nedelja med letom – porcijunkula - ofer. 
 

          
 
Župnija Veržej 
Trg Slavka Osterca 7 
9241 Veržej 
Odgovarja župnik Jože Pozderec 
 
tel.: 041/231 918 
joze.pozderec@rkc.si 
www.marianum.si 
 
TRR župnija: 02355-0254069420 TRR 
Karitas: 02343-0254188736 
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