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Beseda živega Boga

Spregovoril je Simon Peter
in rekel: »Ti si Kristus,

Sin živega Boga.«
Jezus mu je odgovoril:

»Blagor ti, Simon, 
Jonov sin,

zakaj meso in kri ti nista
tega razodela, ampak

moj Oče, ki je v nebesih.
Pa tudi jaz tebi povem:

Ti si Peter (Skala) in
na to skalo bom sezidal

svojo Cerkev in peklenska
vrata je ne bodo premagala.

Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva,

in kar koli boš razvezal
na zemlji,

bo razvezano v nebesih.«

(Mt 16,16-19)

Peter Jezusu izpo-
ve svojo vero, ki ga 
prizna za Mesija 
in Božjega Sina. 
Na podlagi tega 
prejme posebno 
nalogo, za kar 
evangelist Matej 
uporabi kar tri 
podobe: podobo 

skale, ki postane temeljni ali vogelni 
kamen, podobo ključev ter podobo raz-
vezovanja in zavezovanja.

Na praznik sv. Petra in Pavla se še po-
sebej zahvalimo za to, da smo združeni 
v izpovedovanju vere, ki jo je Peter v 
Cezareji Filipovi nadomestno izpovedal 
za vse učence: »Ti si Mesija, Sin živega 
Boga.« To izpoved vere prinašajmo sku-
paj v današnji svet.

Benedikt XVI.



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Molitev in post za 
domovino

25. junija je državni praznik 
DAN DRŽAVNOSTI. Vsi se zave-
damo, v kakšnih težavah se naha-
ja naša država. O tem vam ves čas 
poročajo mediji. Verni ljudje vemo, 
da nam lahko edino Bog pomaga, 
za kar pa ga moramo prositi. Že 
nekaj let je dan pred praznikom 
po vsej Sloveniji dan molitve in po-

sta. Ker imamo v naši župniji skozi 
celo leto ob ponedeljkih dan moli-
tve in čaščenja, bomo dan molitve 
in posta za domovino imeli v pone-
deljek. Sveta maša bo ob pol osmih 
in sicer v kapeli, potem pa bomo iz-
postavili Najsvetejše in pred njim 
molili in prosili Gospoda za pomoč 
našemu narodu in domovini. Če 
bo molitev spremljal tudi post, bo 
ta še močnejša. Ne bomo določali, 
po katerem redu prihajajte molit, 
vse, ki čutite ljubezen do naroda in 

V tistem času 
je Jezus spregovoril:

»Slavim te, Oče,
Gospod nebes in zemlje,

da si to prikril modrim
in razumnim

in razodel malim.«
»Vzemite moj jarem nase

in učite se od mene,
ker sem krotak

in iz srca ponižen, 
in našli boste mir

svojim dušam.
Zakaj moj jarem je prijeten
in moje breme je lahko.«

(Mt 11,25.29-30)

Jezus nas danes vabi: »Pridite k meni 
vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz 
vas bom poživil.« Vsak od nas nosi 
svoje težave, zato je toliko vredno, če 
se znamo ob Božji ponudbi sprostiti, 
umiriti in nabrati novih moči za življe-
nje. 
Vse to nam danes ponuja evharistija, 
samo nekaj prave ponižnosti in pre-
danosti je treba, da se odpremo Božji 
milosti. 
V teh poletnih dneh ne pozabimo na 
Boga. Prijetneje bomo stopali skozi 
teden, če se mu pridružimo ob ne-
deljski evharistični mizi ter se preda-
mo njegovi milosti.



države, pa vabimo, da si vzamete 
vsaj pol ure časa in pridete molit. 
Geslo letošnje molitve je: Domovi-
na, mati, ki povezuje.

8. festival družin bo letos po-
tekal na Otočcu med 27. in 29 ju-
nijem. Družine se lahko festivala 
udeležijo za en dan ali pa za cel 
vikend. Možnost prenočitve imajo 
v šotorih in v hotelu. Podrobnejši 
program si preberite na plakatu 
ali na spletni strani www.festival-
druzin.si, kjer se lahko prijavite in 
si tako zagotovite brezplačno vsto-
pnico. Še posebej poudarjajo, da bo 
poskrbljeno za dovolj iger, zabave 
in sprostitve, a tudi za duhovno 
plat: v soboto zvečer bo po maši 
celonočna adoracija, v nedeljo pa 
bo čudovita družinska maša, ki bo 
potekala na robu jase v senci goz-
dička.

ŽUPNIJSKI DAN, 6. julij

Župnijski dan za našo župnijo 
ni novost, saj bo potekal že tretjič. 
Kristjani smo bratje in sestre, smo 
ena sama velika družina, ki je ve-
dno rada skupaj. Ta dan ne bomo 
le skupaj v cerkvi pri sveti maši, 
pač pa tudi pri skupnem kosilu in 
medsebojnem pogovoru.

Organizacijo smo letos v grobem 

prepustili Podpeči. 
Sveta maša bo to nedeljo dopol-

dne samo ena, in sicer ob desetih 
v farni cerkvi. Po njej pa ne bomo 
šli domov, pač pa na župnijski vrt, 
kjer nam bodo naši gasilci pripra-
vili mize in klopi, gospodinje pa 
bodo spekle pecivo. Za pecivo pa 
prosimo, naj ne bo kremasto, ker 
se v vročini vse raztopi, pač pa še 
posebej vabimo, če bi spekle različ-
ne zavitke (štrudlje). Nihče ne bo 
lačen, ne žejen, za zabavo pa – kot 
smo sklenili na seji ŽPS – bomo po-
skrbeli sami, se pogovarjali in tudi 
ljudsko zapeli.

Za stroške prispevajte kar pri 
sveti maši v košarico.

Ob sklepu bi v cerkvi zapeli še 
pete litanije. Zvečer pa bosta maši 
za tiste, ki se ne bi mogli udeležiti 
maš ob 19h na Vidmu in v Poni-
kvah. 

NOVOMAŠNIKI  
iz ljubljanske nadškofije

V nedeljo, 29. 6., bosta v lju-
bljanski stolnici ob 16h posvečena 
v duhovnika ANDREJ NAGLIČ, 
roj. 29. 1. 1978, iz župnije Ribno 
in MOHOR RIHTARŠIČ, roj. 9. 5. 
1989, iz župnije Selca. V Gornjem 
Gradu pa bo istočasno posvečen 
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Vid. 23.6.
Jožef Kaf.

Vid.
Pon.
Pdč.

7.30
19.00
19.00

Vsi Mohar, C. 16
ZAHVALNA, Anica Novak
Urna za Podpeč

Tor. 24. 6.
Rojstvo Jaz. K.

Vid.
Kom.

19.00
20.00

Starši, Tone in Rozi Vidmar, Zg.
ZAHVALNA, starši Mustar in Novak

Sre. 25. 6.
DAN DRŽAV.

Vid. 7.00 ZA NAŠ NAROD IN DOMOVINO
Ignac Šuštar

Čet. 26. 6.
Vigilij

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Milan in Magda Strnad, obl., Z.v.
ZAHVALNA, Jože Šteh 

Pet. 27. 6.
SRCE JEZUS.

Vid. 19.00 Vsi Samčevi, M.v., obl.
Ivan Hočevar, Pdc.

Sob. 28. 6.
Srce Marijino

Vid.
Kom

8.00
19.30

Jože Jeršin, obl., C.
Starši Nose in Zupančič

Ned. 29. 6.
Peter in Pavel

Vid.
Pon.
Vid.

Vid.

7.30
   9.00
 10.30

 
19.00

Za farane
Julka in Ludvik Lenarčič
Starši Erčulj, Pdč., obl.
Janko in Janez Potokar, obl.
Jože in Ančka Zrnec, vsi Šlajmarjevi

Pon. 30.6.
Prvi muč.

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Mimi Novak od Marte
V dober namen za zdravje

Tor. 1.7.
Estera

Vid.
Kom.

19.00
20.00

Jože in vsi Volekovi, obl.
Kavčič in Rigler

Sre. 2.7.
Ptujskog. M.B.

Vid. 7.00 Franc Kralj, Zg. 51
V zahvalo P

Čet. 3. 7.
Tomaž, ap.

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Marija Miklič, C., obl.
Henrik Pajk, obl.

Pet. 4. 7.
Uroš

PRVI PETEK

Vid.

Kom.
Pon.

19.00

20.00
20.00

Starši in oba brata Blažič, Pdč., obl.
Frančiška Zakrajšek
Marija in Milka Vergo
Apolonija Kovačič

Sob. 5. 7.
Ciril in Metod

Vid.
Kom.

8.00
 20.00

Franc, Mimi in st. Kastelic, B.v.
Alojz Strnad in vsi Šmucovi

Ned. 6.7.
ŽUPNIJSKI DAN

14. ned. m. l.

Vid.
Pon.
Vid.

 10.00
19.00
19.00

Za farane
Franc Kovačič, obl.
Ana, Jože in Ivan Žgajnar C.

v duhovnika salezijanec PRIMOŽ KOROŠEC, 
roj. 29.2.1980, iz žup. Šmartno v Tuhinju.

Molimo za vse novomašnike, pa tudi za nove 
duhovne poklice.

Darovanje za zavarovanje duhovnikov, ki 
je v vseh župnijah za duhovnike, ki sami ne 
morejo plačati zdravstvenega in socialnega za-

varovanja, bo v naši 
župniji 29. junija pri 
vseh mašah.

∗∗∗

Zahvalne maše za 
sklep verouka in šole 
bodo v ponedeljek, 23. 
6. ob 19h v Ponikvah, 
v torek, 24. 6. ob 19.30 
v Kompoljah, v četr-
tek, 26. 6. pa na Mali 
Ilovi gori. Ne bodimo 
podobni desetim oz-
dravljenim gobavcem, 
od katerih se je le 
eden prišel Jezusu za-
hvalit. Toliko dobrot 
smo prejeli v tem letu, 
pokažimo Bogu hvale-
žnost.

∗∗∗

ZAHVALA za zbra-
ni denar za cvetje, ki 
ste ga darovali v Mali 
Ilovi gori in v Zdenski 
vasi.

∗∗∗
Prav tako najlepša 

hvala v imenu cele žu-
pnije Podpeči, ki je po-
stavila mlajčke in zelo 
lepo okrasila in uredi-
la cerkev za procesijo. 
Bog vsem povrni!


