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Bog govori

Jezus,
uporabi moje življenje

Jezus, uporabi moje oči,

da boš z ljubeznijo gledal.

Uporabi moja ušesa,

da boš z ljubeznijo poslušal.

Uporabi moje noge, 

da boš šel naproti.

Amen.

          Mati Terezija



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Pogled nazaj in naprej

Praznik državnosti, ki smo ga obha-
jali v ponedeljek, 25. junija, smo tudi v 
naši župniji proslavili s sveto mašo za 
domovino. Bil sem zelo vesel, ker se je 
zbralo pri tej maši le malo manj ljudi 
kot kako nedeljo pri eni izmed maš. 

Tako smo dali najlepši dar naši drža-
vi, ko smo jo dali v Božje varstvo in 
prosili za Božjo pomoč, česar tako po-
trebuje, četudi se mnogi tega ne zave-
dajo. Kristjani vemo, da je Bog tisti, ki 
vodi usodo narodov in ljudstev, in če 
njega prosimo, smo lahko prepričani, 
da bomo prejeli. Seveda pa imamo do 
svoje države tudi obveznosti. Najprej, 
da jo imamo radi. To pokažemo tudi 
tako, da vsaj ob njenih praznikih mo-
limo zanjo, izobesimo zastavo in pra-
znujemo. O njej moramo znati videti 

Potem veli Amasija (duhovnik v Batelu) Amosu: 
»Ti, videc, izgubi se! Beži v deželo Judovo! Tam jej svoj 
kruh in tam prerokuj! V Betelu pa odslej ne smeš več 
prerokovati, zakaj to je kraljevsko svetišče in kraljevska 
prestolnica!«

(Amos 7, 12-13)

Seja škofovske konference.
Pojavi se neki kmet in reče: »Vi, škofje, se ne obnašate 
tako, kakor želi Gospod!«

Generalni kapitelj neke ženske redovne ustanove.
Pojavi se čistilka, priseljenka, in reče: »Če se ve redovnice ne boste 
spremenile, boste izginile.«

Večerno srečanje dejavnih kristjanov.
Pojavi se nedeljski kristjan in reče: »Vero je treba živeti tam, kjer človek živi 
in dela, ne pa po večerji med objemi in poljubi.«

Toda neotesani kmet Amos je bil resnični glas Boga.
Gorje kristjanom, če v prepričanju, da imajo Svetega Duha v žepu, mislijo, 
da imajo pravico, da ne poslušajo kmeta, čistilke priseljenke, nedeljskega 
kristjana.
Duh veje, kjer hoče, in ponavadi tam, kjer človek tega ne pričakuje.
Bog rad preigra tiste, ki mislijo, da imajo pravico in moč, da ga ustvarijo!



in reči lepe reči, biti do nje pošteni in 
vse narediti, da bo v njej pravičnost, 
resnica in blagostanje. Še posebej, da 
znamo iti na volitve. Vesel sem, da 
je v naši župniji šlo na zadnje volitve 
skoraj 65 % ljudi, kar je precej več, kot 
je državni delež. Če pa pomislimo, da 
smo v naši župniji skoraj vsi verni, bi 
morala biti udeležba vsaj 90-odsto-
tna. Kristjan se mora zanimati tudi za 
vsakdanje reči življenja, kar je politika. 
Kdor zamahne z roko, je slab kristjan 
in državljan.

Duhovniška posvečenja 
in nove maše

V petek, na praznik apostolov Petra 
in Pavla, bodo v ljubljanski stolnici po-
svečeni naslednji novomašniki iz naše 
nadškofije:

PRIMOŽ MEGLIČ iz župnije Ivančna 
Gorica, 

MARKO MRLAK iz župnije Žiri,
PETER STELE iz župnije Komenda,
Br. MIROSLAV PAVŠEK, kapucin iz 

župnije Zagorje ob Savi,
p. JONA VENE, cistercijan iz župnije 

Sveti Peter v Ljubljani.
Pri Svetem Jožefu v Ljubljani pa bo 

posvečen poleg še treh jezuitov iz dru-
gih škofij jezuit MARKO PAVLIČ iz žu-
pnije Kranj. 

Primož Meglič bo imel novo mašo 
v Ivančni Gorici v nedeljo, 8. julija, ob 
desetih. Letos je celo leto prihajal k 
naši mladini in jo lepo vodil, zato ga 
še posebej priporočamo v molitev, 
kdor pa more, naj se udeleži tudi nove 
maše.

Ponovitev nove maše bo imel Pri-
mož Meglič v naši župniji v nedeljo, 
15. julija, ob pol enajstih. Prisrčno vas 
vabimo, saj bo vsem podelil novoma-
šni blagoslov, za katerega so nekoč 
rekli, da se splača raztrgati ene čevlje, 
in bomo po maši dobili novomašno 
podobico.

Diakon v naši župniji

Z avgustom bo prišel v našo župnijo 
bogoslovec ROK POGAČNIK, iz župni-
je Radovljica, ki bo v oktobru prejel 
diakonsko posvečenje, naslednje leto 
pa imel novo mašo. To leto naj bi se 
aktivno vključil v pastoralno delo naše 
župnije. Z veseljem je pripravljen so-
delovati pri verouku in drugih skupi-
nah in pobožnostih pa tudi v pisarni 
in liturgiji. To bo velika pomoč zlasti 
pri delu z mladimi in se ga iz srca ve-
selimo. Kot diakon, ki je prva stopnja 
duhovništva, lahko tudi krščuje, vodi 
pogrebe in poroke.

Praznična Družina izide trikrat na 
leto kot dodatek verskemu tedniku 
Družina. Tudi za poletje je izšla in jo, 
kdor želi, lahko naroči na upravi Dru-
žine. Je lepo in zanimivo branje.

Na vzklik skrivnost vere bomo od 
1. julija odgovarjali: TVOJO SMRT 
OZNANJAMO, GOSPOD, IN TVOJE 
VSTAJENJE SLAVIMO, DOKLER NE 
PRIDEŠ V SLAVI.
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Pon. 2. 7.
Prujsk. M. B.

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Jože in vsi Volekovi, obl., Zg.
Tone Hren, 30. dan

Tor. 3. 7.
Tomaž, ap.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Kristina Mlakar, 30. dan
Alojz Prijatelj, K.120

Sre. 4. 7.
Urh, Uroš

Vid. 7.00 Za zdravje

Čet. 5. 7.
CIRIL, 

METOD

Vid.
I. G.

19.00
20.00

V zahvalo za zdravje F
Vsi Frkuljevi

Pet. 6. 6.
Marija Goreti

Vid. 19.00 Za našo mladino
Ivana Gruden

Sob. 7. 6.
Vilibald

Vid.
Kom

8.00
19.30

Ana Novak, B. v.
Jože Rigler
Ciril Žgajnar

Ned. 8. 7.
14. med 

letom
Kilijan

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Alojz, Julka in Ludvik Lenarčič
Marija Križman
Jože Babič, K. 67

Pon. 9. 7.
Avguštin 

Kit.m.

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Kristina in Rudi Okorn
Anica Novak

Tor. 10. 7.
Amalija

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Vsi Lohkarjevi, B. v.
Frančiška in Franc, Marija Adamič, K.

Sre. 11. 7.
Benedikt

Vid. 7.00 Starši in Ana Drobnič

Čet. 12. 7.
Mohor, 
Fortun.

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Terezija in Anton Zabukovec
Marija Žnidaršič, obl.

Pet. 13. 7.
Henrik

Vid. 19.00 Druž. Kastelic, Jeršin in Križman
Kristina Zevnik

Sob. 14. 7.
Kamil

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Po namenu I. Z.
Druž. Vergo, obl.

Ned. 15. 7.
15. med 

letom
Bonaventura
Ponov. nov.m

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Gačnikovi-Kovačevi
Za duhovnike in nove poklice
Julka in Alojz Ahačevčič, obl.

Za dobro voljo

POČITNICE – Oče po-
šlje sinka Mihca k enemu 
svojih kupcev, ki neredno 
plačujejo. »Gospod Kav-
čič, moj oče vam pošilja 
račun in rekel mi je, da ne 
smem oditi od vas, dokler 
ne plačate.« – »Mali, mi-
slim, da so se zate pravkar 
začele kar dolge počitni-
ce.«

PIJANEC – Pijanec po-
skuša s svojim ključem 
odkleniti steber obcestne 
svetilke. Nekdo, ki pride 
mimo, mu reče: »Nikdar 
se ne trudite, tukaj ven-
dar nihče ne stanuje.« – 
Pijanec odvrne: »Kako da 
ne, če pa v prvem nadstro-
pju gori luč!?«

»Lojze, počakaj. Samo 
da preverim, če ima teh-
tnica garancijo, nato pa 
lahko stopiš.«

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smrti Kristine Glač so dali dar za cerkev in za 
1 mašo tudi Lohkarjevi. Pomotoma pa smo zapisali, 
da so dali Gruškovnjakovi iz Predstrug za 1 mašo za 
Antonijo Smrke. Dali so jo za Kristino Glač. 


