
št. 17 ∞ 17. avgust 2014

Beseda živega Boga  
za 21. in 22. nedeljo med letom

Ti si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in 
peklenska vrata je ne bodo premagala.

(Mt 16, 18)

Kristus apostola Petra postavlja  
za vidno znamenje Božje 
trdnosti. Tudi druge ljudi 
bo prvak apostolov vabil h 
Kristusu. Peter prizna Kristusa 
za Božjega Sina in se mu da 
v službo. Prosimo, da bi se 
vedno zavedali, da nas pri 
našem poslanstvu podpira 
Bog, naša edina in prava 
trdnost, od katerega 
prejemamo smisel in 
moč za svoje bivanje.



Peter pa ga je vzel v stran
in mu začel braniti:
»Nikakor, Gospod,

to se ti ne sme zgoditi!«
On pa se je obrnil

in Petru rekel:
»Pojdi od mene, satan!

V spotiko si mi,
ker ne misliš na to,

kar je Božje,
marveč na to,

kar je človeško.«

(Mt 16,22-23)

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Vedimo, da nihče ne zna in ne zmore 
pomagati nositi križa drugemu, če ni 
sam prej dolgo hodil v Jezusovo šolo 
križa! ... Kaj je bolezen, kaj pomeni 
biti odrinjen, nepoznan, kaj je sramo-
ta in nerazumevanje, kaj je življenj-
ski brodolom ali izguba ljubljenih ... 
Vse to more vedeti le nekdo, ki je 
vsaj delček tega sam izkusil. Kaj ve 
tisti, ki ni trpel? Bore malo! Človek, 
poln moči in življenjske sile, navadno 
težko razume trpečega in preizkuša-
nega. Šele trpljenje nam pomaga, da 
vidimo in razumemo, da smo blagi, 
dobri in pripravljeni pomagati. Samo 
kdor je sam izkusil, kako je nositi 
težo križa, bo našel pravo besedo, ki 
potolaži in dvigne trpeča srca. Ume-
tnosti tolažbe se namreč ne moremo 
naučiti iz knjig, ampak samo iz življe-
nja. Pogumno sprejmimo svoj križ in 
opogumljajmo tiste, ki obupujejo pod 
težo svojega.  

Zadnji del počitnic

Letos ima avgust pet nedelj. Po za-
dnji nedelji, 31. avgusta, bo začetek 
septembra in z njim pričetek šole 
in verouka. V naslednjih Oznani-
lih boste brali o ponovnem pričetku 
pastoralnega leta, ki ga vedno pri-
čenjamo s 1. septembrom. V prvem 
tednu bodo vpisi k verouku in za-
četek verouka s šolsko mašo, ki bo 
v četrtek, 4. 9., ob 19.00. Vsak dan 
po maši bo cel prvi teden možno 



Oratorij

Predzadnji teden počitnic, od 22. 
do 24. avgusta, poteka v naši žu-
pniji oratorij, teden medsebojne-
ga druženja, igre, petja in zabave 
na krščanskih temeljih, kjer vlada 
medsebojna ljubezen, prijateljstvo, 
strpnost in pomoč. Ta teden še na 
poseben način doživljajo vsi priso-
tni Jezusa v svojih bližnjih in mu 
želijo narediti kar največ dobrega. 
Letos nas bo Jezus posebej nago-
varjal preko apostola Petra.

Okoli 40 animatorjev bo skrbe-
lo za otroke, ki jih je prijavljenih 
preko 100. Petra Klinc in Nastja 
Pugelj bosta vodili animatorje in 
skupaj z njimi skrbeli, da bo vse 
potekalo po načrtu in v splošno za-
dovoljstvo. 

Kot so napisali v vabilu, je prav, 
da vemo vsi, da nesreča nikoli ne 
počiva, zato bomo vsak dan pripo-
ročali vse na oratoriju v Božje var-
stvo, lepo pa vabimo tudi vso žu-
pnijo, da se rada spomni oratorija 
in ga priporoča Bogu. Zelo bomo 
veseli, če nas boste kdaj obiskali 
na samem mestu dogajanja, lah-
ko pa razveselite vse tudi s kakim 
priboljškom. Iskrena zahvala spon-
zorjem in sploh vsem, ki imate ra-
zumevanje za delo z otroki.

Žegnanje v Predstrugah bo v 
nedeljo, 24. avgusta, z mašo ob pol 
enajstih.

nabaviti veroučne knjige in zvezke 
ter poravnati 20 evrov, prispevek 
za stroške verouka. Spored verou-
ka ste že videli v prejšnjih Oznani-
lih, da boste lahko načrtovali dru-
ge dejavnosti vaših šolarjev.

Blagoslov obnovljene 
kapelice v Podgori

Podgorci in drugi, ki so šli zadnje 
čase mimo kapelice na začetku 
Podgore, so jo lahko videli popol-
noma prenovljeno in postavljeno 
v prvotno obliko. Kot bela golobi-
ca se sveti sredi rož in zelenja in 
je v ponos vsej vasi. Kot smo že 
poročali, je vso obnovo naročila in 
plačala podjetju GROGRAD Mari-
ja Šuštar, ki je s svojo pridnostjo 
in skromnostjo od svojih skromnih 
dohodkov  prihranila denar in ure-
dila kapelico. Vsi smo ji za njeno 
velikodušnost iz srca hvaležni in 
naj ji Bog bogato povrne. 

V sredo, 27. avgusta, ob 19.00 
bomo kapelico blagoslovili in opra-
vili zahvalno mašo, še posebej pa 
molili za pobite Podgorce po vojni, 
živim pa naj Bog podari medseboj-
no spoštovanje in ljubezen, kar je 
zadnje čase marsikje v krizi.

Če bo vreme ugodno, bo sveta 
maša pri kapelici, če pa ne, bomo 
šli po blagoslovu v cerkev, kjer bo 
sveta maša. Lepo vabljeni vsi iz 
Podgore pa tudi od drugod, kdor le 
more in se veseli vsega lepega, kar 
je narejeno.
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Pon., 18. 8.
Helena

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Anton Žgajnar,  Z. v., obl.
Druž. Zavec

Tor., 19. 8.
Janez Eudes

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Vsi Peterlin, V. 48
Anton in starši Jurčkovi

Sre., 20. 9.
Bernard

Vid. 7.00 Druž. Mencinova
Marija Novak

Čet., 21. 8.
Pij X.

Vid.
I. G.

19.00
20.00

Marija Kastelic, C.
V zahvalo I. G.

Pet., 22. 8.
Marija Kraljica

Vid. 19.00 Joži Tiselj, Z. v., obl.
Jožefa Zadravec

Sob., 23. 8.
Roza iz Lime

Vid.
Kom

8.00
19.30

Antonija Petrušen, C., obl.
Jože in Marija Strah, vsi Mihcovi

Ned., 24. 8.
21. nedelja 
med letom

Jernej

Vid.
Pon.
Vid.
Preds.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.30
 19.00

Za farane
Franci in druž. Pavlin, obl.
Marija Šporar,  Pdc., obl.
Za Predstruge
Franci Miklič, C., obl.

Pon., 25. 8.
Ludvik

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Kastelic, Križman in Maleš
Kristina in Karel Lenarčič

Tor., 26. 8.
Ivana

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Jože Grm, Vid., obl.
Anton in Marija Kastelic

Sre., 27. 8.
Monika

Vid.
Pdg.

7.00
19.00

Anton in Jožefa Prijatelj, V.
V zahvalo in za vse pobite Podgorce

Čet., 28. 8.
Avguštin

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Marija Koritnik
Lidija Prhaj

Pet., 29. 8.
Muč. J. Krstn.

Vid. 19.00 Tone Zevnik
Anica Kralj, Zg.

Sob., 30. 8.
Feliks, Srečko

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Marija in Anica Štupnik, Z. v., obl.
Jože Špringer, obl.

Ned., 31. 8.
22. nedelja 
med letom
Rajmund

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Oba Milana Hočevarja
Pavličevi in Mošnjiškovi
Anton Klinc, C., obl.

Še malo za dobro voljo

JEDILNIK – Zdravnik v prestižni gostil-
ni ogleduje jedilni list. Tedaj pride natakar in 
pravi: »Imam prekajen jezik, dušene možgane, 
slana jetra ...« – Zdravnik ga naglo prekine: 

»Pridite jutri v mojo 
ordinacijo, zdaj pa bi 
hotel kaj pojesti.«

ZMAGE – Repor-
ter v intervjuju vpra-
ša nogometaša: »In 
kako se počutite, ko 
vaš klub zmaga?« – 
»Ne vem vam pove-
dati, kajti za ta klub 
igram šele dve leti.«

PETJE – »Zadnjo 
nedeljo prvič po osmih 
letih nisem pela na 
koru.« – »A, to je bilo! 
Jaz sem že mislil, da 
so končno popravili 
orgle.«

POROČEN – Mar-
jan se poteguje za 
novo službo. »Ali ste 
poročeni?« poizveduje 
šef kadrovskega od-
delka. – »Nisem,« od-
vrne Marjan, »sem pa 
že drugje prestal veli-
ko hudega.«

HUJŠANJE – 
»Renata, zakaj pa ti 
ješ torto z zvezanimi 
očmi?« – »Zato, ker mi 
je moj zdravnik rekel, 
da sladkarij ne smem 
niti pogledati, če že-
lim shujšati!«


