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Beseda živega Boga

In spolnjuje se nad njimi
prerokba Izaijeva, ki pravi:
»Z ušesi boste poslušali,

pa ne razumeli,
z očmi boste gledali,

pa ne videli;
zakaj temu ljudstvu

je srce otopelo
in so na ušesa težko slišali

in si oči zatisnili:
da bi morda z očmi ne videli

in z ušesi ne slišali
in s srcem ne umeli
ter se ne spreobrnili

in bi jih jaz ne ozdravil.«
Srečne pa vaše oči, ker vidijo,

in vaša ušesa, ker slišijo;
zakaj resnično, povem vam:

Mnogi preroki in pravični
so želeli videti, kar vi vidite,

in niso videli; in slišati, 
kar vi slišite, in niso slišali.

(Mt 13, 14-17)

Jezusova prilika ni opomin le samo se-
menu, temveč tudi sejalcu! In kdo so 
sejalci? ... Mi vsi!
Če recimo ugotavljamo, da pri dana-
šnji mladini žanjemo preveč spolnosti, 
uživaštva, brezidejnosti in kriminala, se 
moramo vsi odrasli vprašati, kdo in kam 
je metal zrnje za takšno rast. Mladina je 
namreč naša, zrasla je med nami in iz-
med nas. Morda se zato preveč žene za 
tvarnimi dobrinami, ker smo med njo 
zasejali premalo duhovnosti.
Naj nam bo današnja Božja beseda 
vzpodbuda, da bomo bolj pozorni na 
to, kdo med nami in kako opravlja se-
tev. 



KAJ MI 
PO ME NI 
ŽUP NI JA

Kristjani moramo biti 
kakor kvas

Kaj pospešuje rast Božjega kra-
ljestva, ki se je začelo z Jezusom? 
Kako se razširja upanje? Z drža-
vami? Z velikim številom?
Rast Božjega kraljestva se po-
spešuje in širi po Jezusovih pri-
jateljih, ki na ponižen in skromen 
način prinašajo na zemljo najve-
čjo možno srečo; omogočajo, 
da se ljubezen in pravičnost, ki ju 
je Bog namenil vsem ljudem, po 
njihovih dejanjih in njihovem rav-
nanju spreminjata v človeški kvas 
družbe, Cerkve in sveta. 

Župnija mi veliko pomeni, saj imamo 
v njej vsi verniki  možnost  obiskovati, 
kdor želi, različne skupine in pastoral-
ne dejavnosti. Lahko rečem tudi, da je 
zame župnija dom, kjer Bog prebiva, 
ne samo v tabernaklju v cerkvi, ampak 
tudi med nami. V naši župniji rada ho-
dim na pevske vaje in pojem pri bogo-
služju, na sestanke župnijskega pasto-
ralnega sveta, na zakonsko skupino in  k 
sveti maši. Čutim in zavedam se, da sem 
kot kristjanka poklicana, da sodelujem 
pri dejavnostih v župniji.  Vsak od nas 
lahko kaj prispeva na takšen ali dru-
gačen način, saj je župnija tudi kot ve-
lika družina, v kateri se tako kot v svoji 
družini trudimo živeti drug za drugega, 
si pomagamo, in kar je  pomembno, da 
molimo in rastemo v veri. Saj nam je 
Jezus  dal zapoved, da se ljubimo med 
seboj, tako kot nas je on ljubil. Kako naj 
se imamo radi med seboj in kako naj ho-
dimo po pravi življenjski poti, da bomo 
po njej peli večno slavo pri Bogu v ne-
besih, pa nam govori Sveto pismo. Čim 
starejša sem, vedno raje premišljujem 
božjo besedo, ki mi pomaga na mojih ži-
vljenjskih preizkušnjah. Bogu sem hva-
ležna zanje in tudi za darove, ki mi jih je 
dal. V molitvi krepim prijateljstvo z Bo-
gom, molim pa tudi za različne namene. 
Še posebno molim za moralno prenovo 
našega naroda, za našo Cerkev in nove 
duhovniške poklice, za našo mladino in 
naše družine ter za vse, ki potrebujejo 
našo molitev.

Andreja Babič

Rekel je:
»Nikar, da pobiraje ljuljko

ne porujete z njo
morda tudi pšenice.

Pustite, naj oboje raste
do žetve; in ob času žetve

porečem žanjcem:
Poberite najprej ljuljko
in jo povežite v snope,

da se sežge,
pšenico pa spravite

v mojo žitnico.«

(Mt 13,14-17)



To bomo pokazali tudi z udeležbo 
na volitvah. Žal je v našem narodu 
marsikaj narobe. Kot duhovnika me 
najbolj boli, da je uspelo tistim, ki so 
toliko časa krojili našo usodo, laž na-
rediti za resnico, kar pa nujno vodi 
v nesrečo in neuspeh. Jezus je jasno 
povedal: RESNICA VAS BO OSVO-
BODILA. Pred Pilatom je rekel zase, 
da je zato prišel na svet, da spriča re-
snico. Kdor je iz resnice, posluša nje-
gov glas. 

Niso vsi politiki enaki, ni politi-
ka sama na sebi nekaj slabega, saj 
je politika vsakdanje življenje. Vsi jo 
pomagajmo oblikovati in najlepša in 
za mnoge edina možnost je ravno na 
volitvah. Ne pozabimo pa te dni tudi 
redno naš narod in državo priporoča-
ti v Božje varstvo. 

Pogled na urne maše

Pri urnih mašah, ko Boga prosimo, naj nas 
obvaruje hude ure in nam da tudi vsega, kar 
potrebujemo za zemeljsko življenje, me je 
letos še posebej ganilo v Podpeči. Zbrana je 
bila tako rekoč cela vas. Polna cerkev mož 
in žena, mladine in otrok, ki enoglasno moli 
in poje. Kako naj Bog presliši tako gorečo 
molitev! Žal pa se ravno velike vasi zelo 
slabo udeležijo teh maš, da je včasih videti, 
kot da jih ne potrebujejo.

Za oratorij, ki bo v naši župniji predzadnji 
teden v avgustu, se je prijavilo že zelo ve-
liko otrok. Še vedno je možnost za prijavo, 
vendar pa je prav, da pohitite, ker moramo 
veliko reči prej pripraviti.

ZAHVALA Zagorici za zbrani denar za kra-
šenje. Bog povrni!

Sv. Aleš, ki goduje 17. julija, nas pričakuje 
pri Sv. Antonu. Tam bosta ta dan maši ob 
9.00 in 19.00. V nedeljo pa bo ob pol enaj-
stih tam sv. maša za Cesto.

Počitnice in dopusti, kako se to 
lepo sliši. Vsakdo, ki resno dela, čuti 
potrebo po oddihu in počitku. 

Tudi v župniji naj bi imeli v poči-
tnicah nekaj oddiha. Redne pastoral-
ne dejavnosti so sicer prenehale, je 
pa vedno nekaj, da nam ni dolgčas in 
da se spomnimo, kako za Boga ni ni-
koli počitnic. Pravzaprav pa ravno v 
počitnicah marsikdo najde malo več 
časa za Boga, kar pa mu naredi po-
čitnice še mnogo lepše in bogatejše. 
Ne le vsakdanja molitev, nedeljska 
maša, ampak morda tudi vsakdanja 
maša, nekaj dni za duhovne vaje ali 
dneve zbranosti, ministranti za poči-
tniško ministriranje (spored in dežur-
stvo je napisano v zakristiji) bo nare-
dilo naše počitnice polne blagoslova 
in veselja. Počitnice niso predajanje 
lenobi, ampak drugačen način življe-
nja. Komur je Bog življenje njegovega 
življenja, sreča in mir srca in mu mo-
litev in maša nista obveznost, ampak 
čast in sreča, bo z Bogom izkusil re-
snično bogastvo počitnic in dopusta. 
Bodimo iznajdljivi!

Z VESELJEM IN UPANJEM  
NA VOLITVE

Kristjan ne bi smel noben dan 
pozabiti vključiti med svojo molitev 
tudi molitev za domovino. Kako smo 
bili veseli, ko smo dobili svojo drža-
vo! Samostojno pot lahko izbere le 
zrel narod, ki je sposoben in pripra-
vljen soočiti se z izzivi časa in okolja, 
v katerem živi. Prepričan sem, da je 
v nas še vedno ta žar.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE 
ŽUPNIJE
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Pon. 7. 7.
Vilibald

Vid.
Pon.

7.30
20.00

Kristina Okorn, Vod., obl.
Lojze Francelj, 8. dan

Tor. 8. 7.
Kilijan

Vid.
Kom.

19.00
20.00

Jože in Marija Kastelic, Z. v. 53., obl.
Julka Luzar, obl.

Sre. 9. 7. Vid. 7.00 Antonija Mlakar, Zg., obl.

Čet. 10. 7.
Amalija

Vid.
I. G.

19.00
20.00

Starši Novak in Obreza
Jože Pečjak 

Pet. 11. 7.
Benedikt

Vid.
Pdg.

19.00
20.00

Vsi Lohkarjevi, B. v.
Primož Nose, obl.

Sob. 12. 7.
Mohor, Fortun.

Vid.
Kom

8.00
20.00

Terezija in Anton Zabukovec, Z. v.
Starši, bratje in sestra Pirc

Ned. 13. 7.
15. m. letom

Henrik

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Franc Škulj, obl.
V zahvalo in priprošnjo F
Justina Levstik, Marija Padar, Zg.

Pon. 14. 7.
Kamil

Vid.
Pon.

7.30
 20.00

Starši Cimerman, M. v., obl.
Franc Juvanc, obl.

Tor. 15. 7.
Bonavantura

Vid.
Kom.

19.00
20.00

Jože, starši Intihar, vsi Kastelčevi, C.
Rozi Pirc

Sre. 16. 7.
Kar. M. B.

Vid. 7.00 Starši Kovačič, V., obl.
Pavle Zevnik

Čet. 17. 7.
Aleš

S. A.
S. A.

9.00
20.00

Aleš in vsi Strnadovi, C. 43
Vsi Drobničevi, C.

Pet. 18. 7.
Arnold

Vid. 19.00 Stanislav Zabukovec, B. v. 
Ljubica Strnad in vsi Štacnarjevi

Sob. 18. 7.
Arsenij

Vid.
Kom.

8.00
 20.00

Straši Novak in hči Marinka, B. v.
Alojz Strnad in vsi Šmucovi

Ned. 20. 7.
16. m. letom

Marjeta

Vid.
Pon.
Vid.
S. A.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
19.00

Za farane
Jože Levstik, obl.
Anton in Marija Ahačevčič, Pdč. 13
Za Cesto
Oba Jožeta Novak, obl.

Ob smrti svojcev so darovali:
✝ 

Ob smrti LOJZETA FRANCELJNA so darovali: dar 
za cerkev in za 2 maši brat Jože. Dar za cerkev in 
po 1 mašo so darovali: brat Anton, druž. Francelj 
iz Šmarja Sapa, brat Janez, sestra Slavka, sestra 
Olga in sestra Mara. Po 1 mašo pa so dali Janezovi 
in Sawischevi.

Še malo  
za dobro voljo

NAPIS – Neki mož 
je nad vhodnimi vrati 
svoje hiše obesil tablo 
z napisom: »Vsakemu 
hudobnemu človeku je 
vstop prepovedan.« – 
Ko je to prebral njegov 
sosed, je zmajaje z gla-
vo dejal: »Rad bi vedel, 
po kateri poti pa potem 
pride v svojo hišo njen 
lastnik.«

ŠOTOR – Žena razlaga 
svoji prijateljici: »Edino, 
kar me na počitnicah 
pod šotorom resnično 
moti, je, da ob prepiru z 
možem ne morem oditi 
in za seboj zaloputniti 
vrat!«

PLAČA – »Jaz sem tu-
kaj edini, ki dela,« go-
drnja učitelj. – »Res je,« 
pripomni eden od učen-
cev. »Ste pa tudi edini, 
ki za to dobi plačo.«

PRI SPOVEDI – Mladi 
mož pride k spovedi in 
pravi: »Oženil sem se.« 
– Duhovnik se začudi in 
mu reče: »Ja, dragi go-
spod, pa saj to ni greh!« 
– Moški pa odvrne: »Jaz 
pa se vseeno kesam!«


