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Marta pa si je dala veliko
opraviti s postrežbo.

In pristopila je ter rekla:
»Gospod, ti ni mar, da me je sestra

pustila sámo streči?
Reci ji, naj mi pomaga!«
Gospod ji je odgovoril:
»Marta, Marta, mnogo

stvari te skrbi in vznemirja,
a le eno je potrebno.

Marija si je izvolila najboljši del,
ki ji ne bo vzet.«

(Lk 10,40-42)

In jaz vam pravim:
»Prosite in se vam bo dalo;

iščite in boste našli;
trkajte in se vam bo odprlo.

Zakaj vsak, kdor prosi, prejme;
in kdor išče, najde;

in kdor trka,
se mu bo odprlo.

(Lk 11,9-10)

Beseda živega Boga
16. in 17. nedelje med letom



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Novomašniku in vsem 
kristjanom

Sedanji papež Frančišek, ki ga je 
Bog poslal za naš čas in ki tako modro 
v tem času usmerja korake Cerkve, te 
Kristusove ustanove, piše pastirjem 
in vsem vernikom o Cerkvi takole: 
»Glejte, Cerkev je Gospodov vinograd, 
rodovitna Mati in pozorna Gospodi-
nja, ki se ne boji zavihati rokave, da 
bo vlila olja in vina na rane ljudi; ki ne 
gleda na človeštvo izpod steklenega 
zvona, da bi sodila in etiketirala lju-
di. To je Cerkev, ena, sveta, katoliška, 
apostolska in sestavljena iz grešnikov, 
ki potrebujejo njeno usmiljenje. To je 
Cerkev, prava Kristusova nevesta, ki 
se trudi biti zvesta svojemu ženinu in 
njegovemu nauku. To je Cerkev, ki se 
ne boji jesti in piti s prešuštnicami in 
cestninarji. Cerkev, ki ima vrata odprta 
na stežaj, da sprejme vse, ki so v potre-
bah, spokorjence in ne le pravične in 
tiste, ki mislijo, da so popolni! Cerkev, 
ki je ni sram brata, ki je padel in se ne 
dela, kakor da tega ni videla, ampak 
se čuti vpletena v ta padec in skoraj 
obvezana, da ga dvigne in opogumi, 
naj nadaljuje svojo pot ter ga spremlja 
proti dokončnemu srečanju z njenim 
ženinom v nebeškem Jeruzalemu.

To je Cerkev, naša Mati! In ko se 
Cerkev v raznolikosti svojih karizem 
izraža občestvu, se ne more motiti! To 
je lepota in moč tega, kar imenujemo 

sensus fidei (verski čut),to je nadna-
ravni čut vere, ki ga daje Sveti Duh, da 
bi lahko vsi skupaj stopili v srce evan-
gelija in se v svojem življenju naučili 
hoditi za Kristusom. 

Sveti Aleš, romarski shod pri 
Svetem Antonu

Letos je njegov god na nedeljo, zato 
vas še posebej vabimo v tej naši lepi 
romarski cerkvi. Videli boste in ob-
čudovali nova stranska vrata in tudi 
nova vrata v zakristijo in iz zakristije v 
cerkev, glavna vhodna vrata pa so zelo 
lepo obnovljena. Pod vodstvom klju-
čarjev Jožeta Zrneca in Staneta Klinca 
in po navodilih spomeniškega varstva 
je delo izvedel mizarski mojster Jože 
Vidrih. Vsem se najlepše zahvalju-
jemo. Na god sv. Aleša bomo to lepo 
delo tudi blagoslovili, zato lepo vablje-
ni k sveti maši tam ob 10.30. 

Krištofova nedelja, ki jo praznujemo 
24. julija, nas spet spomni hvaležno-
sti za mnoge prevožene kilometre in 
nas vabi, da bi se spomnili tudi naših 
misijonarjev, saj smo mnogim že omo-
gočili najrazličnejša prevozna sredstva 
s svojimi darovi. Tudi letos bomo po 
vseh mašah zmolili molitev za srečno 
vožnjo in blagoslovili vaše avtomobile, 
pri izhodih iz cerkve pa bodo nalepke 
in kartončki, ki jih vzemite in lahko 
kaj darujete za misijonska vozila. V 
imenu misijonarjev vam kličemo: Bog 
povrni!

Zahvala Zdenski vasi za zbrani de-
nar za krašenje cerkva pa tudi vsem 



staršem se v imenu vseh katehistov v 
župniji zahvaljujem za vse darove, ki 
jih namenite za poučevanje verouka. 
Naj vam Bog povrne!

Priprava na krste, ki bodo v nedeljo, 
6. avgusta, bo v četrtek, 28. julija ob 
20.00.

Moj iskreni predlog je: Enkrat 
ne počni ničesar! Umiri se že 
končno! V miru bivajo veselja 

življenja, ki smo jih zaradi stalne 
naglice izgubili. Iz miru rastejo 

majhne pozornosti, ki potrebujejo 
veliko manj časa, kot si mislimo: 

dobra beseda, prijazen obraz, 
hvaležen poljub, razumevajoče 

poslušanje, nepričakovan 
telefonski klic, doma narejeno 
darilo, veselo pismo. Izbriši iz 
svojega življenja smrtonosni: 

»Nimam časa«.Prenehaj z 
morilskim tempom. Vzemi si čas, 

da boš dober človek za svoje 
soljudi.

Phil Bosmans

Poletje je čas popotovanj 
in čas razglednic. 
Slikajo nam svet z njegove 
lepe strani.
Za lep razgled se pogosto 
zelo trudimo,
da bi lahko tako doživeli izkušnjo:
napornejša je pot,
tem lepši je pogled 
in spomin nanj.

Tudi kdor mora ostati doma,
si lahko privošči veselo 
popotno fantazijo.
Ta nam lahko omogoči potovanje 
čisto svoje vrste,
ki nič ne stane
in je neprimerno bolj dragoceno: 
to je potovanje v našo notranjost.

Pot do tja vodi skozi vrata tišine.
V globini našega jaza nas čaka  
skrivnostni Ti,
ki ga lahko nagovorimo:
Vodi me, dobrotna Luč.

Phil Bosmans

UČITELJ – »Kaj bo pa vaš sin, ko bo 
velik?« – »Upamo, da bo učitelj.« – »Pa 
kaže kakšne pedagoške sposobnosti?« – 
»Tega ne vemo. Ima pa veliko veselje do 
počitnic.«

PLAČA – Šef podjetja je bil nejevoljen, 
ko je neizkušen delavec zahteval visoko 
plačo: »Kot začetnik bi radi imeli kar 
precej denarja,« je pripomnil. – »Se ra-
zume, navsezadnje je delo veliko težje, 
če se nanj ne spoznaš.«
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Pon. 11. 7.
Benedikt

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Bogu v zahvalo za vse dobrote
Jožica Vrabec, obl.

Tor. 12. 7.
Mohor, 
Fortun.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Milan Kastelic, 30. dan
Starši Meglen, K. 8

Sre. 13. 7. Vid. 7.00 Marija Kastelic in st. Vidmar
Čet. 14. 7.

Kamil
Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Anica Kralj, Zg. 34
Druž. Grm in Glavan

Pet. 15. 7.
Bonavantura

Vid. 19.00 Ana in Franc Novak, B. v., obl.
Vsi Lohkarjevi, B. v.

Sob. 16. 7.
Karmelska M.

Vid.
Kom

8.00

19.30

Terezija in Anton Zabukovec, 
obl., Z. v.
Vsi živi in mrtvi K.M.T.

Ned. 17. 7.
16. med 

letom
Aleš

Vid.
Pon.
S. A.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Sorodniki in prijatelji
Za vas Cesto
Franc in Franč. Adamič, obl., K. 119

Pon. 18. 7.
Elij, Arnold

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Kristina Kovačič, obl., Vid.
Živi in pok. Janezovi

Tor. 19. 7.
Arsenij

Vid.
Kom.

19.00
19.00

V čast sv. Antonu za usliš. prošnjo
Ana in Jože Nose, Kom. 50

Sre. 20. 7.
Marjeta, Elija

Vid.
Pdg.

7.00
19.00

Aleš Grebenc, obl., C. 43
Anton Adamič, 30 dan

Čet. 21. 7.
Lovrenc

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Frančiška, Jože in Brigita Zakrajšek
Marija Žnidaršič, 30. dan

Pet. 22. 7.
Marija  

Magdalena

Vid. 19.00 Kristina Štrubelj, Z. v.
V zahvalo in priprošnjo S. A.

Sob. 23. 7.
Brigita Š.

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Majda Žnidaršič, Vid.
Druž. Vergo, obl.

Ned. 24. 7.
17. med 
letom

Krištof

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Jože Levstik, obl.
Stanislav Mohar, obl., C.
Starši Tomoževi

Dogodki v župnijski družini

Ko to pišem, smo sredi največjih priprav na novo 
mašo. Veliko ste spletli vencev in te sedaj obešajo. 
Možje in fantje iz Podgorice pod vodstvom ključar-
ja Toneta Novaka neverjetno zavzeto postavljajo 
mlaje in slavoloke. Iz srca se zahvaljujemo sosedu 
Mihu Javoršku, ki je tako lepo obrezal vse ciprese 
in drugo grmičevje. Mama in hči Marija, Novakovi, 

sta izredno lepo oprali in 
zlikali vse cerkveno peri-
lo. V domu Svete Terezije 
pa imajo izjemno veliko 
priprav za nedeljsko po-
gostitev.

To soboto bosta skle-
nila sveti zakon pri Novi 
Štifti Eva Ahačevčič iz 
Vidma in Darjan Pakiž iz 
Sodražice, naslednjo so-
boto pa poleg Tomaža Šu-
štarja tudi Tanja Prijatelj 
iz Kompolj in Aleš Zajc iz 
Velike Ilove Gore. Naj vse 
spremlja Božji blagoslov, 
ki vedno prinaša srečo in 
zadovoljstvo.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti Milana Ka-
stelca so darovali Jančar-
jevi iz Kom. dar za cerkev 
in za 1 mašo.


