
Reče jim: »Kaj pa vi pravite,
kdo sem?« Spregovoril je 
Simon Peter in rekel:
»Ti si Kristus, 
Sin živega Boga.«
Jezus mu je odgovoril:
»Blagor ti, Simon, Jonov sin,
zakaj meso in kri ti nista tega
razodela, ampak moj Oče,
ki je v nebesih.
Pa tudi jaz tebi povem:
Ti si Peter (Skala) in na to
skalo bom sezidal
svojo Cerkev in
peklenska vrata
je ne bodo premagala.

(Mt 16, 15-18)

št. 17,  20. avgust 2017

Molimo ob Božji besedi



SKALA: Ta gmota kamenja je po-
stala skala. Vendar se to ni zgodilo 
samo od sebe. Potreben je bil Božji 
poseg, kakor pri apostolu Petru, 
ki je v luči Svetega Duha v Jezusu 
prepoznal Mesija. Ta poseg je po-
treben v vsakem človeku, ki se želi 
iz preprostega kamna spremeniti 
v mogočno skalo. Potrebna je moč 
in milost Jezusa Kristusa. On nam 
daje moč, da iz svojih slabih in do-
brih lastnosti naredimo res nekaj 
velikega za Gospoda. Naša osebna 
vera brez njegove milosti je nemo-
goča. Odprimo mu svoja srca.

PETE SKALA: Jezus je na apo-
stolu Petru, grešniku in verniku, 
zgradil svojo cerkev. Danes smo 
mi ta trdna skala, na kateri raste; 
Cerkev z veliko začetnico. Mi smo 
Jezusova podaljšana roka v dana-
šnjem svetu. Bog računa na nas. 
Podobno kot Peter se tudi mi za-
vedamo naše grešnosti. Hkrati pa 
čutimo Božjo moč, ki po nas deluje 
v svetu. Trudimo se za rast Božjega 
kraljestva. Imejmo pogum. Zaupaj-
mo v Gospodovo pomoč. Bodimo 
hvaležni za to odgovornost.

Oratorij – dotik nebes

Ta teden je v naši župniji ORATORIJ. 
Okrog 35 mladih se z veseljem ukvarja 
z okoli 100 otroki in jim želi ob 100. 
obletnici Marijinih prikazovanj pri-
bližati Marijo, najboljšo in najlepšo 
izmed ustvarjenih bitij. Ko smo jo na 
praznik vnebovzetja Marije častili in 
se ji priporočali, smo verjetno vsi ču-
tili, da kadar koli se ustavimo ob po-
dobi Marije, se počutimo olajšane, pa 
čeprav smo polni težkih bremen. Ko 
jo gledamo in ji pripovedujemo svo-
je stvari, okušamo njeno navzočnost, 
kako nas vzame v svoje naročje in nam 
v tišini reče: Ne boj se. Razumem te, 
ker sem tudi sama veliko trpela. A vse 
se bo dobro končalo in jaz bom ob 
tebi, da se boš mogel z vsem soočiti.

Po njej, ki je Mati vseh, nas tolaži 
Sveti Duh.

Želimo, da bi še posebej vsi udele-
ženci oratorija in njihovi starši letos to 
občutili in doživeli. Potem bo oratorij 
dosegel svoj glavni namen.

Vsi bomo veseli, če se boste tudi 
odrasli radi kdaj ustavili pri nas, nam 
povedali kaj spodbudnega ali nas na 
kaj opozorili. Če kdo more, bomo ve-
seli, da nam bo prinesel kakšno sadje 
ali kaj podobnega, saj se mladi vedno 
radi tudi nekoliko pocrkljajo.

Vsi pa ste najlepše vabljeni, da se 

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE



v nedeljo udeležite zaključne svete 
maše, ki bo res že ob pol osmih, ker 
bo ob pol enajstih žegnanje v Pred-
strugah, a tudi to ni tako zgodaj, da bi 
se ne mogli potruditi in pokazati, kaj 
smo ta teden delali in doživeli.

Začetek šolskega in 
veroučnega leta

Počitnice se bližajo h koncu. V pe-
tek, 1. septembra, bo že prvi šolski 
dan. Ta dan bo tudi vpisni dan k vero-
uku. Vsi učenci, ki se bodo udeleževali 
verouka, naj se ta dan skupaj s svojimi 
starši udeležijo svete maše ob 19.00; 
ta bo v čast Svetemu Duhu za začetek 
šole in verouka. 

Po sveti maši bo podobno kot lani 
več katehistinj in animatorjev razdeli-
lo za vsakega učenca staršem prijavni-
co. To naj podpišejo, saj bo na njej tudi 
pravilnik veroučne šole, ki se ga bomo 
med letom držali, da nam bo verouk v 
veselje in Bogu v čast. Za prvi razred 
pa prinesite starši tudi družinsko knji-
žico, kjer so vsi podatki, še zlasti dan 
in kraj krsta. Nato boste tudi nabavili 
veroučne učbenike in delovne zvezke.

Vabimo tudi k naročilu veroučne 
revije MAVRICA, za večje otroke pa 
OGNJIŠČE ali izredno zanimiva revija 
# NAJST.

Slomškovo bralno priznanje se je pri 
nas zelo lepo prijelo. Ob koncu leta ste 
lani dobili priznanja, nekateri pa ste 
se udeležili tudi nagradnega romanja. 

Podrobnejša navodila boste dobili pri 
verouku.

Opozorilo! Nekateri tudi letos še 
niste vrnili veroučnih spričeval. Pri-
nesite jih ali ob prijavi ali k prvi uri 
verouka, ki se bo pričel 4. septembra. 
Urnik verouka boste slišali ob prijavi v 
petek in bo napisan tudi v prihodnjih 
Oznanilih.

OZVOČENJE V FARNI CERKVI

Upamo, da je sedaj ozvočenje ustre-
zno, da vsi in povsod slišite, če pa ima 
kdo še kake pripombe, naj jih čim prej 
javi. Mojster še ni dal računa in želi 
najprej, da sliši naše pripombe.

Ministranti so od letošnjih počitnic 
naravnost odlični. Ne sicer čisto vsi, 
mnogi pa. Ko prihajajo kaki tujci ob 
delavnikih k sveti maši, se prav čudijo, 
kako pridne ministrante imamo. Tudi 
naš enodnevni izlet na morje je lepo 
uspel. Posebej moram pohvaliti Svita 
in Saro Duščak, ki sta pri sveti maši 
vsak dan, pa tudi ostali se svojih dni v 
glavnem lepo držite. Kmalu se bomo 
morali dobiti na sestanku in se pogo-
voriti za naprej, upam, da tudi med 
šolskim letom ne boste razočarali žu-
pnije. 

Žegnanje v Predstrugah bo v nedeljo, 
27. avgusta, s sveto mašo ob pol enaj-
stih. 



Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: Partner Graf d.o.o.

Pon. 21. 8.
Pij X.

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Anton Žganjar, Z.v. obl.
Lucija Zelnik

Tor. 22. 8.
Marija 

Kraljica

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Marija Kastelic
Oba Antona in Frančiška Novak
Jože Šporar

Sre. 23. 8.
Roza iz Lime

Vid. 19.00 Kristina Žnidaršič, 8. dan

Čet. 24. 8.
Jernej, ap.

Vid.

I. G.

19.00

19.00

Karolina in Terezija Babič, B. v., obl.
Helena Perhaj
V zahvalo

Pet. 25. 8.
Ludvik

Vid. 19.00 Starši in brata Blažič, Pdč., obl.
Milan Purkat, obl., Zg.

Sob. 26. 8.
Ivana

Vid.
Kom.

8.00
19.30

Vsi Jurjevi in Galetovi
Jože Špringer, obl.
Vsi Pirčevi in Ana Arko

Ned. 27. 8.
21. med 

letom
Monika

Vid.
Pon.
Preds.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Bratje in sestre Samec, Pdč.14
Franci in druž. Pavlin, obl.
Za Predstruge in vse farane
Frančiška Miklič, C., obl.

Pon. 28. 8.
Avguštin

Vid.
Pon.

19.00
 20.00

Julka Zabukovec in  Ambroževi, Pdč., o.
Marija Volf, 30. dan

Tor. 29. 8.
Muč. Jan. 

Krst.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Jože in Angela Ahačevčič, Pdč., obl.
Jože Mustar, 30. dan
V zahvalo za zdravje. K. M. 72

Sre. 30. 8.
Feliks, 
Srečko

Vid. 7.00 Anica in vsi Martinovi, Pdc.
Miro Šporar, V.

Čet. 31. 8.
Rajmund

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Starši Samec, Pdč. 14
Darinka Braiso

Pet. 1. 9.
Egidij

PRVI PETEK

Vid. 19.00 V čast Svetemu Duhu
Antonija Petrušen, obl., C.
Franci Miklič, C., obl.

Sob. 2. 9.
Marjeta

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Ivan Hočevar, Pdc.
Julijana Luzar, K.
V priprošnjo Mariji za zdravje, K. 84

Ned. 3. 9.
22. med 

letom
Gregor Vel.
Angelska n.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Jože Škulj, obl., P. 82
Angela Škoda in Angela Strnad, M. v.
Anton Klinc, C., obl.

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smrti Jožeta Mustarja so dali za 1 mašo tudi 
Adamčevi iz Kompolj. Kompoljski molivci pa so dali 
za 5 maš in dar za cerkev.

✝

Ob smrti MARIJE 
VOLF je dala dar za 
cerkev in za 1 mašo 
hčerka Mojca in vnu-
kinja Špela. Dar za 
cerkev je dala sestra 
Fani, enako tudi Toni 
in Marija. Za maše pa 
so dali: sestrična Justa 
in Anica (2), Lohkarje-
va Joži (1), Marija Ko-
vačič (1), Shawishevi 
(1), Molivci iz Pon. (2), 
Janezovi (1) in bratra-
nec Miro Bambič (1). 
Namesto pogrebščine 
in molitve na domu 
pa so dali dar za KA-
RITAS.


