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Beseda živega Boga

Jaz sem dobri pastir
in svoje poznam

in moje poznajo mene,
kakor mene pozna Oče
in jaz poznam Očeta;

in za ovce dam
svoje življenje.

(Jn 10,14-15)

In poklical je dvanajstere
ter jih po dva in dva

začel pošiljati in jim je dal
oblast nad nečistimi duhovi.

Naročil jim je,
naj ne jemljejo na pot

nič drugega kakor le palico,
ne kruha ne torbe
ne denarja v pasu;
ampak naj imajo

sandale na nogah in
naj ne oblačijo dveh oblek.

(Mr 6,7-9)

Rekel jim je:
»Pojdite sami zase

v samoten kraj
in se nekoliko odpočijte!«

Mnogo jih je namreč
prihajalo in odhajalo,

da še jesti niso utegnili.
In sami zase so se v čolnu
odpeljali v samoten kraj.

(Mr 6,31-32)



Bliža se pričetek obnove 
župnijske cerkve

O tej obnovi ste že veliko slišali, saj 
je letošnje postno pismo govorilo naj-
več prav o njej. S ključarji in člani ŽPS 
smo tudi o tem veliko razpravljali, go-
spodarska komisija pa je, ko smo do-

Na današnji praznik beremo v evan-
geliju Jezusovo prispodobo o dobrem 
pastirju.

Ciril in Metod sta bila res pastirja. 
Svoje življenje sta posvetila velikim 
množicam. Mogla sta postati cesarska 
uradnika, kar je bil njun oče; mogla sta 
za vedno oditi v samostan, kamor ju je 
vleklo srce; mogla sta živeti za modrost 
in učenost, za kar sta bila po svojih da-
rovih usposobljena. Previdnost pa ju je 
odločila za pastirsko službo veliki druži-
ni mladih slovanskih narodov. 

Bila sta dobra pastirja. Čredi, ki jima 
je bila izročena, sta priskrbela zdravo 
in užitno hrano. Zdravo, ker sta pasla 
na livadah evangelija, užitno pa, ker sta 
evangelij oznanjala v domačem, vsem 
poslušalcem razumljivem jeziku. Pri-
pravila sta primerne pismenke in vanje 
prelila evangelijsko bogastvo, da je bilo 
slednje vsakomur dostopno.

Dobra pastirja sta bila, ker sta se iz-
ogibala prepirom, ko so nekateri nju-
no oznanjevanje gledali s sumničavim 

očesom. Nista šla v zaostrovanje stališč, 
temveč sta odločitev o pravilnosti svoje-
ga ravnanja prepustila tistemu, ki je za 
take odločitve pristojen: Kristusovemu 
namestniku. Tako sta ohranila mirno 
srce in čisto vest.

Dobra pastirja sta bila, ker svojega 
znanja nista ljubosumno zadrževala 
zase, temveč sta ga velikodušno delila s 
številnimi učenci in sodelavci, ki sta jih 
v ta namen vzgojila. Tako je število do-
brih pastirjev po njunem prizadevanju 
vse bolj raslo.

Prav bi bilo, če bi bila ta dva velika 
moža med nami bolj spoštovana. Zaslu-
žila sta, da bi bilo po njima imenovanih 
več župnij, da bi bilo o njiju napisanih 
več knjig, da bi bilo v naših cerkvah, žu-
pniščih in domovih več njunih kipov in 
podob, da bi se po njima poimenovalo 
več ulic in trgov, da bi bilo v naših kr-
stnih knjigah več Cirilov in Metodov. 
Predvsem pa, da bi vsi mi bolj cenili 
vero, jezik in narod!

Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

bili potrebna dovoljenja iz nadškofije, 
določila, kdo bo izvajal določena dela. 
Izbrali smo najugodnejše ponudnike 
in z deli bomo pričeli po celodnevnem 
čaščenju, 25. julija, in nedelji, 26. julija, 
ko bo še srečanje za starejše, bolehne 
in invalide.

V ponedeljek, 27. julija, bomo cer-

Mt 9,14-17; Jn 10,11-16

Ciril in Metod – dobra pastirja



kev za bogoslužje zaprli. Nedeljske 
svete maše bodo v Podgorici in pri 
Svetem Antonu, predvidoma 2 mese-
ca, delavniške maše pa bodo v kapeli 
župnišča. Medtem bodo v cerkvi po-
tekala dela. Gradbena, inštalacijska in 
kamnoseška dela bodo po predraču-
nih stala okoli 60 tisoč evrov. Mizarska 
in restavratorska dela se niti ne dajo 
predvideti, ker bo jasno šele, ko bomo 
klopi razdrli. Torej to ni vključeno v 
sedanji predračun.

Cerkev bo po tej obnovi prenovlje-
na, zlasti v rečeh, ki jih človek ne opa-
zi takoj. Ne le da bo vse prilagojeno 
liturgičnim predpisom, vse bo tudi 
bolj praktično, lažje bo za čiščenje in 
cerkev bo mnogo lepša in se bo njen 
temeljni namen – bogoslužje, moglo 
opravljati v vsej lepoti.

Gotovo se vsak, ki ljubi svojo žu-
pnijsko cerkev, veseli te obnove. Kdor 
more, je tudi lepo vabljen, da kaj pri-
speva za to. Kar nekaj denarja sem 
prihranil, zlasti ob vaših velikodušnih 
darovih ob smrti svojcev in raznih pri-
ložnostih, pa tudi sicer marsikdo rad 
da kak dar za cerkev. Iz srca sem vsem 
hvaležen, upam pa tudi v vašo veliko-
dušno dobroto. Vsakemu je Bog dal 
vest in po njej moramo ravnati. Kakor 
nam torej vest naroča, delajmo in v 
srcu bomo mirni in zadovoljni.

Sveti Aleš – tretji romarski 
shod pri Sv. Antonu

Dne 7. julija goduje spokornik sv. 
Aleš. Na ta dan so naši predniki ime-
li poletni semenj pod lipami pri Sv. 
Antonu. Tudi v teh spremenjenih ča-

sih imamo ta dan še romarski shod z 
mašama ob 9.00 in zvečer ob 19.00. 
Nedeljske maše pa bodo tam vsako 
nedeljo.

POČITNICE – čas dopustov  
in čas duhovne osvežitve

Počitnic in dopusta se vsi veselimo, 
saj prinese potrebno osvežitev vsake-
mu, ki je čez leto pridno delal. Ker pa 
se zavedamo resničnosti pregovora 
– ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU, 
vas vsako leto spomnimo na mnoge 
možnosti, da se tudi duhovno okrepi-
mo in najdemo vsaj kak dan za svoje 
duhovno življenje. V verskem tisku, na 
internetu pa tudi na mnogih plakatih 
vidimo, kakšne so možnosti. Odločimo 
se. Nekaterim se zdi to zelo težko ali 
celo nepotrebno, ko pa to naredimo, 
začutimo vso lepoto in srečo, ki nam 
jo taki dnevi, odprti Bogu, prinesejo.

KARITAS –  
dan skupnega bivanja

Župnijska KARITAS pripravi vsako 
leto za svoje člane en dan skupnega bi-
vanja, ko obiščemo kako znamenitost 
in smo ves dan skupaj za medsebojni 
pogovor. Letos bo to v četrtek, 9. julija. 
Obiskali bomo center v Škocjanu na 
Dolenjskem, kjer se zdravijo zasvojen-
ci, in kraje v okolici. Odhod bo ob 9.00 
in se vrnemo do 18.00.

SREBRNO MAŠO bo imel g. Marinko 
v sredo, 8. julija, ob 18.00 v Strugah. 
Lepo je, da se tudi iz naše župnije z 
veseljem udeležimo. Vsi pa predvsem 
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Pon. 6. 7. Vid. 19.00 Marija Miklič, obl., C.
Tor. 7. 7. Kom. 19.00 Marija Germ, 8. dan
Sre. 8. 7. Vid. 7.00 Kristina Okorn, obl., Vod.

Čet. 9. 7.
Kit. Muč.

Vid.
Vid.
Pdg.

19.00
19.00
20.00

30. dan Franč. in vsi Purkatovi
Frančiška, Jože in Brigita Zakrajšek
Primož Nose, obl., Pdg.

Pet. 10. 7.
Amalija

Vid. 19.00
19.00

Marija Žlender, 30. dan
Ivan Hočevar, Pdc.

Sob. 11. 7.
Benedikt

Vid.
Kom.

8.00
19.30

Franc in  Frančiška Adamič, K 119
Milka in Marija Vergo, obl.

Ned. 12. 7.
15. med letom

Mohor in 
Fortunat

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Franc Škulj, obl.
Terezija in Anton Zabukovec, Z. v., obl.
Robert Škantelj, Pdg.

Pon. 13. 7.
Henrik

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Antonija Mlakar, Zg., obl.
Francka Tomšič

Tor. 14. 7.
Kamil

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Ana, Janez in starši Drobnič, V.
Starši in Mari Kavčič
Stane Škulj, in sin Andrej iz Nem.

Sre. 15. 7.
Bonaventura

Vid. 7.00 Angela Sušnik in Marija Kerin

Čet. 16. 7.
Karmel. M. B.

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Druž. Kastelic in Jeršin
Anton in Angela Zajc, obl.

Pet. 17. 7.
Aleš

S. A.
S. A.

9.00
 19.00

Aleš in vsi Šimenčevi, C.
Ančka in Jože Zrnec, vsi Šlajmarjevi

Sob. 18. 7.
Arnold

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Starši Andolšek iz Strug
Julijana Luzar, obl., K. 95 B

Ned. 19. 7.
16. med letom

Arsenij

Vid.
Pon.
S. A.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Vsi Juvančevi
Za Božjo pomoč
Starši Novak, B. v. 10

molimo za g. Marinka, ki med nami že vrsto let tako 
lepo vrši svojo duhovniško službo.

Ministranti v počitnicah imajo po vaseh dežurno 
službo za strežbo pri sveti maši med delavniki. V 
ponedeljek so dežurni iz Bruhanje vasi in Podgore, 
v torek  Mala vas, v sredo Videm in Podgorica, v četr-
tek Zagorica in Podpeč, v petek Cesta in Predstruge, 
v soboto Zdenska vas, v nedeljo pa se razporedite k 
vsem mašam.

Drugam smo oddali na-
slednje maše: 1 za Jožeta 
Kralja, 2 za duše v vi-
cah, 1 po namenu, 1 za 
starše Hren in hčer Ano 
Žnidaršič, 2 v zahvalo 
sv. Antonu in 1 za duše 
v vicah.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti MARIJE 
GERM so dali dar za 
cerkev in za 2 maši Ja-
grovi, enako je dal Jože 
Zakrajšek iz Vidma 3. 
Družina Germ – Jaklič je 
dala za 2 maši. Prav tako 
je dala druž. Oražem za 
2 maši. Dar za cerkev in 
za 1 mašo je dala druž. 
Godec iz Ceste. Enako je 
dala tudi druž. Kastelic 
iz Predstrug. Sprutovi iz 
Ceste so dali dar za cer-
kev, prav tako tudi druž. 
Nose iz Podgore. Po 1 
mašo pa so dali Oplotar-
jevi in Kališčarjevi.


