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Beseda živega Boga

Resnično, resnično,
povem vam:

»Kdor veruje vame,
ima večno življenje.

Jaz sem kruh življenja.
Vaši očetje so v puščavi
jedli mano in so umrli.

To je kruh,
ki prihaja iz nebes, da kdor

od njega jé, ne umrje,
Jaz sem živi kruh,

ki sem prišel iz nebes.

Okusite in spoznajte,
kako dober je Gospod:

blagor človeku,
ki se k njemu zateka!

(Ps 34,9)

Jezus jim je rekel:
»Resnično, resnično,

povem vam:
Ako ne boste jedli mesa

Sina človekovega in
pili njegove krvi, ne boste

imeli v sebi življenja.
Kdor jé moje meso

in pije mojo kri,
ima večno življenje

in jaz ga bom
poslednji dan obudil.

(Jn 6,53-56)

19. in 20. nedelje med letom ter praznika MARIJINEGA VNEBOVZETJA

Če kdo jé od tega kruha,
bo živel vekomaj.

Kruh pa, ki ga bom dal jaz,
je moje meso 

za življenje sveta.«

(Jn 6,47-51)



Marija pa je rekla:

»Moja duša

poveličuje Gospoda

in moj duh se raduje

v Bogu, mojem Zveličarju.

Zakaj ozrl se je

na nizkost svoje dekle.

Glej, odslej me bodo 

blagrovali vsi rodovi.

Zakaj velike reči mi je

storil On, ki je mogočen

in je njegovo ime sveto.«

(Lk 1,46-49)

Zahvaljujemo se ti, 
Gospod, ker si tudi nam
pripravil vnebovzetje.
S svojim vstajenjem
si zagotovil naše vstajenje
in nas iztrgal  
večni trohnobi.
V svoji materi si se sklonil 
k zemlji, da nas po Njej 
dvigneš v nebo,
v nedosežno modrino
med najčistejše angele.
Zahvaljen za Vnebovzeto
in za čudovito 
breztežnost, ki nas čaka
s sijem onstranske zarje.

B. Golob,  
Zahvala za Božji kruh

PRAZNOVANJEM  
NA ROB

Vsi vemo, da so prazniki v življenju 
kot gostilne ob poti. Nujno so potrebni, 
da se v življenju človek okrepča in ne 
omaga na poti. Praznovanje 70-letni-
ce življenja, ki sem ga te dni obhajal, 
bomo proslavili še s 55-letnico g. Ma-
rinka, kar bo obhajal 12. avgusta. Le-
tos slavi g. Marinko tudi srebrni jubilej 

svojega duhovništva, tega je obhajal v 
svoji župniji, v Strugah, in smo se ga v 
velikem številu udeležili tudi iz naše žu-
pnije. V nedeljo, 9. avgusta, pa bomo še 
v naši župniji proslavili z mašo ob pol 
enajstih pri Svetem Antonu.

S praznovanji je vedno združena 
tudi skušnjava. Vsi poznamo zgodbo o 
Jeruzalemskem osličku, na katerem je 
Jezus jahal na cvetno nedeljo. Visoko je 
dvignil glavo in bil nadvse ponosen, češ 
kakšno pozornost mi izkazujejo ljudje, 

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Božji kruh potrebujemo, 
da bi premagali težave in 
izčrpanost vsakodnev-
nega potovanja. Nedelja, 
Gospodov dan, je najbolj-
ša priložnost, da črpamo 
moč iz njega, Gospoda 
življenja. Nedeljska za-
poved torej ni od zunaj 
naložena obveznost, ni 
breme na naših ramenih. 
Nasprotno, sodelovati pri 
nedeljski maši, hraniti se 
z evharističnim kruhom, 
doživeti občestvo bratov 
in sestra v Kristusu je za 
kristjana potreba, veselje; 
tako lahko kristjan najde 
potrebno moč za pot, ki 
jo moramo prehoditi  
vsak teden.



da celo obleko pokladajo pred mene 
in mi mahajo z vejicami. Duhovniki se 
skušamo zavedati, da smo mi dejansko 
samo osliček, na katerem jezdi Jezus in 
čast gre Jezusu, ne nam, nam pa le to-
liko, kot smo v Jezusovi službi. Tudi na 
najina praznovanja glejmo na podoben 
način.

Praznovanje moje 70-letnice se je 
tako lepo ujemalo z dnevom celodnev-
nega čaščenja. Jezusu, v katerega služ-
bi je vsak duhovnik, smo častili in se 
mu zahvaljevali. Ker pa sem skoraj celo 
duhovniško življenje med vami, sem 
želel vsem narediti veselje. Iz srca sem 
hvaležen vsakomur za udeležbo. Žal mi 
je, da ste si mnogi naredili stroške, še 
posebno tisti, ki ste v kakih posebnih 
službah, kot člani ŽPS, ključarji, ŽU-
PNIJSKA KARITAS, pevci, mladina in 
tudi mnogi drugi. Presenetili ste me z 
velikimi in lepimi darovi. Iz srca sem 
vam hvaležen. Vesel bi bil samo vaše 
molitve, voščil in dobrih želja. Kar pa 
ste darovali v denarju, in tega je bilo 
veliko, bom namenil za obnovo cerkve, 
ki se je te dni pričela. Največje zadovolj-
stvo so bili veseli obrazi vseh navzočih.

Naj Bog bogato povrne vsem. Tisoč-
krat sem se te dni za vse vas zahvalil 
Bogu in ga prosil, naj vas obilno blago-
slovi. Sosedje so pokazali toliko iznaj-
dljivosti, sposobnosti, zlasti pa dobrote, 
da jim bom vedno dolžnik. Upravičeno 
so bili deležni od vseh priznanja za 
odlično izvedbo. Moji dragi pevci obeh 
mešanih zborov in tudi moškega zbo-
ra so pokazali posebno pozornost, ko 
so prišli že dan prej zapet podoknico 
in tako čudovito prepevali pri zahval-
ni sveti maši. Zelo sem hvaležen gasil-
cem, ki so pripeljali in pospravili mize 
in klopi, duhovnikom, ki so se mogli 
udeležiti in vsem prisotnim, za kate-

re ponovno rečem, da mi je prav vsak 
naredil veliko veselje. Tudi otroci, ki jih 
je bilo kar veliko, so naredili posebno 
nadvse prijetno vzdušje. Vsaj malo smo 
občutili, da smo župnija velika družina, 
ki se ima med seboj rada, četudi mora-
mo mnogokrat drug z drugim kaj po-
trpeti.  

Praznik Marijinega 
vnebovzetja

Ta lepi praznik obhajamo sredi po-
letja. Naše misli se vsaj za nekaj časa 
obrnejo k našemu velikemu končnemu 
cilju, kamor je Jezus vzel po smrti svojo 
presveto Mater. Lani sem pri frančiška-
nih v Ljubljani poslušal oratorij Marijino 
vnebovzetje. V njem je skladatelj Hugo-
lin Sattner v glasbi prikazal, kako je Ma-
rija pravzaprav vse od vnebohoda Sina 
Jezusa živela samo še v hrepenenju, kdaj 
bo tudi sama odšla za Jezusom.

Na ta praznik imamo v naši župniji 
že od osamosvojitve vsako leto skupno 
praznovanje v Podgorici, kjer opravimo 
tudi obnovitev posvetitve Mariji. Osre-
dnja slovesnost bo torej v Podgorici ob 
pol desetih. Zjutraj bo ob pol osmih sve-
ta maša v Ponikvah za tiste, ki bi ne mo-
gli priti v Podgorico. Večerna sveta maša 
pa bo ta dan tudi v Podgorici ob 19.00.

V nedeljo bo v Podgorici žegnanje. 
Za Videm bo na svetega Roka, v ne-

deljo, 16. avgusta, večerna sveta maša v 
kapeli.

ORATORIJ bo, kot veste, v tednu od 
17. do 23. avgusta. Če se je kdo od otrok 
pozabil prijaviti, naj vseeno pride. Naši 
pridni animatorji vestno pripravljajo 
vse potrebno. Omogočimo otrokom en 
teden zdrave družbe, veselega razpolo-
ženja in koristnih naukov.
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Malo za šalo,  
malo zares

ŽENA KOT MORJE – Tone 
se je vrnil z dopusta ob 
morju in pripoveduje: 
»Ko stojiš na obali sinje-
ga morja, se zaveš svoje 
ničevosti.« – »Tak enak 
občutek,« pravi Janez, 
»imam doma ceneje, 
ko moja žena govori z 
mano.«

ŠKORCI – Slikar že več 
dni sedi na vrtu neke 
kmetije in slika. Kmetico 
vpraša, če je z njegovimi 
slikami zadovoljna. – »O 
ja, zelo,« veselo odvrne 
preprosta ženica. – »Za-
kaj pa?« hoče vedeti sli-
kar. – »Veste, odkar se-
dite tukaj, škorci več ne 
kradejo naših češenj.«

Pon. 3. 8.
Lidija

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Stanislav Mohar, 8. dan
Karlina Doltar, obl.

Tor. 4. 8.
Janez Vianej

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Ana in Franc Novak, B. v. 3,  obl.
Starši Nose in Zupančič
Julij in vsi Pinosa

Sre. 5. 8.
Marija Snežna

Vid. 7.00 Marija Dragi, obl.
Vsi Žerinovi

Čet. 6. 8.
Jezus. spreme

Vid.
I. G.

19.00
20.00

Vsi Mikličevi, V. 18, obl.
Starši Jamnik

Pet. 7. 8.
Sikst, PRVI. P.

Vid. 19.00 Starši Nose, Pdg.
Vsi Erčulj in Hočevar, V. 56

Sob.8. 8.
Dominik

Vid.
Kom

8.00
19.30

Vsi Križman, Kastelec in Maleš
V čast Mariji P. za zdravje 72

Ned. 9. 8.
19. med letom

Edith Stein

Pdc.
Pon.
S. A.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Uroš in Anka Somrak, obl.
Marija Bradač in vsi Tekavčevi
Ljubica Strnad, Pdc.

Pon. 10. 8.
Lovrenc

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Jakopičevi in Novakovi
Jožica Vrabec, 30. dan

Tor. 11. 8.
Klara

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Vsi Jurjevi in Galetovi, M. v.
Jože in Rozalija Vergo, obl.
Anton Brodnik

Sre. 12. 8.
Ivana Šant.

Vid. 7.00 Ivanka Ljubič, obl.
Leopold Šuštar

Čet. 13. 8.
Janez Berhm.

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Slavka Miklič, V., obl.
Cvetka Tavželj in Janez Petrič

Pet. 14. 8.
Maksimiljan 

K.

Vid. 19.00 Milan Purkat, obl., Zg.
Frančiška Štrubelj

Sob. 15. 8.
MARIJINO 

VNEBOVZETJE

Pon.
Pdc.
Pdc.

7.30
   9.30
 19.00

Jože Volf in vsi Lekčevi, 12 A
Za farane
Anica Kralj in vsi Vintarjevi, Zg.

Ned. 16. 8.
20. med letom

Rok

S. A.
Pon.
Pdc.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Živi in pok. Muhovi
Za sosesko
Alojzij in Marija Vidmar, obl.

Ob smrti svojcev so darovali:

✝
Ob smrti Marije  Germ sta dali za 1 mašo tudi Julija in 
Irena Babič.

✝
Ob smrti STANISLAVA MOHARJA so darovali: sin An-
ton z družino dar za cerkev in za 5 maš, hči Marija z 
družino dar za cerkev in za 5 maš, žena pa je dala za 

gregorjanske maše. Dar 
za cerkev in za 2 maši je 
dala Dani. Dar za cerkev 
in po 1 mašo so dali Tom-
šičevi, B. v., Cigojevi iz Ce-
ste in Medenovi iz Ceste. 
Za maše pa so dali: Jože 
Mohar (1), Alojz Jerič (1), 
Francka Jerič (1), Tončka 
Grum (1), druž. Nose – 
Struge (1), druž. Cimer-
man – Lj. (2), Merharjevi 
– Jurjevica (1) in Vrenkovi 
– Ig (1). 


