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Mnogo čudežev je, ki jih je storil Jezus, največji, očem najbolj prikrit, je ta, ki se 
je godil pravzaprav vse Jezusovo življenje in postal viden ob križu – to je čudež 

ljubezni. Čudež, ko iz hudobije in sovraštva vzklije ljubezen. Čim večja je človeška 
hudobija, tem večja se rodi v Božjem srcu ljubezen. Ta čudež ljubezni naj se razlije 
na vse nas. Bodimo odprti zanjo, saj nas Bog potrebuje – preko nas hoče izvrševati 

dela ljubezni, dobrote in miru v današnjem svetu.



Ko je drugi dan
velika množica,

ki je bila prišla na praznik,
slišala, da prihaja Jezus

v Jeruzalem,
so vzeli palmove veje,

mu šli naproti in klicali:
»Hozana,

blagoslovljen, ki prihaja
v Gospodovem imenu,

kralj Izraelov!«

(Jn 12,12-13)

Slavimo te s palmovim zelenjem,
pojemo ti hvalnice,

v trumah hodimo za teboj,
pričakujoč, da nas nekoč pokličeš
iz groba kakor prijatelja Lazarja.
Osličji mladič, na katerem jezdiš,

se oglaša z mehkim glasom,
Jeruzalem je ves prazničen
in ne sluti velikega petka.

Bodi zahvaljen,
da smemo biti ob tebi

in ti tudi mi vzklikati: Hozana!

B. Golob, Zahvala za Božji kruh

IZ ŽIVLJENJA 
NAŠE ŽUPNIJE

Optimizem ali 
pesimizem

Po naravi sem optimist, za kar sem 
Bogu zelo hvaležen. Kljub mojemu opti-
mizmu pa je danes stanje tako čudno in 
žalostno, da se me loteva pesimizem. 

Pravkar sem končal verouk prvoob-
hajancev. Pripravljamo se na prvo sveto 
spoved in prvo obhajilo. Otroci so ve-
dno prijetni in dobri. Vendar pa versko, 
razen manjšine, oddaljeni, skoraj ne 
razumejo, kar jim pripovedujem. Ena-
ko opaža g. Marinko. Kot da se stanje 
v politiki doma in v svetu prenaša celo 
na otroke. Notranji nemir zajema člove-
ka. Tega je zmožen rešiti samo Bog, na 
Boga pa zelo malo računamo. V nedeljo 
smo šteli, koliko ljudi prihaja k mašam. 
Našteli smo komaj nekaj več kot 700 lju-
di. Otrok, kamor spadajo še vsi šolarji, 
je bilo pri vseh mašah 130, samo pri ve-
rouku pa jih je več kot 292.

BIRMANCI so letos kazali izredno 
lepo. V jeseni sem rekel, da tako dobrih 
in zavzetih birmancev že dolgo nismo 
imeli. Sedaj pa sem marsikdaj žalosten. 
Devet prvih petkov, ki imajo edini na-
men, da enkrat v življenju opravijo po-
božnost, ki človeku zagotavlja, da ne bo 
umrl brez Božje milosti, opravlja le še 
nekaj birmancev, drugih ni več.

Birmanski animatorji so mi zadnjič 
na sestanku povedali, da nekateri bir-
manci sploh ne delajo nalog. Na konč-



nem izpitu bom pregledal zvezke in 
boste nekateri morda zadnji dan pred 
birmo delali že zamujeno.

Interesne skupine jemljete tudi ne-
kateri zelo površno. 8. in 19. aprila 
boste vse skupine pokazale župniji, 
kaj ste v letu birme dejansko naredi-
le. Dramska pripravlja dvakrat igro, 
ki so jo naštudirali, pritrkovalci nam 
bodo pred mašami in po njih pokazali, 
kako so se naučili pritrkovati,  pevska 
skupina nam bo pela tisto nedeljo pri 
maši, animatorska in svetopisemska 
pa bosta vsem predstavili svoje delo 
pri mašah.

Sveto velikonočno tridnevje: vel. četr-
tek, vel. petek, vel. sobota in seveda vel. 
nedelja so dnevi, ko vsak kristjan po-
kaže, kaj mu vera in sploh odrešenje 
pomeni, zato boste  vse te dneve obve-
zno prihajali in tudi na izpitu pokazali 
podobice, ki jih boste dobili.

V soboto, 11. 4., pa je za birmance 
in animatorje popoldne izredno za-
nimivo srečanje z zakonskim parom, 
ki vam bo ob filmu in delavnicah pri-
kazal, kako kristjani gledamo na telo, 
katere so možne zlorabe in kaj dejan-
sko vodi v srečno življenje, zato vsi ra-
čunajte na to in si rezervirajte čas od 
14.00 do 16.00. Obljubljajo, da ne bo 
dolgčas.

Križev pot, ta velika šola življenja, ki 
pa se je udeležuje le malo ljudi, bodo 
na cvetno nedeljo pripravili birmanci 
in mladina. Nevarnost je, da mnogi 
mladi sploh ne vedo več, kaj je to po-
božnost križevega pota.

Prijavnice za birmo in potrdila botrov,  
ki niso iz naše župnije 

Dva birmanca še nista prinesla pri-
javnice za birmo. Naredita to čim prej, 
če želita prejeti ta zakrament. Vsi, ka-
terih botri niso iz naše župnije, pa pri-
nesite do 1. aprila potrdila botrov. To 
potrdilo izda župnik, kjer boter živi. 
Izda ga na temelju njegovega verske-
ga udejstvovanja. Boter je lahko samo 
človek, ki svojo vero praktično živi in 
pokaže. Tudi iz naše župnije so prija-
vljeni  nekateri, ki botri ne morejo biti, 
ker ne živijo kot dejavni kristjani.

DEVETDNEVNICA PRED BIRMO  se 
bo pričela 21. aprila in je za vse bir-
mance obvezna. Birmovalec bo prišel 
na srečanje z birmanci predvidoma v 
soboto, 25. aprila.

VELIKONOČNO SPOVEDOVANJE bo 
v naši župniji po ustaljeni navadi. Naj 
takoj spomnimo, da je na Rakovniku 
in v Ljubljani v stolnici ter pri franči-
škanih spovedovanje od cvetne nede-
lje vsak dan od jutra do večera.

Pri nas bo spovednik od drugod na 
cvetno soboto pri maši v Kompoljah, 
nato pa bo ob 19.30 spoved za mladino. 
Vzemite si čas za dobro spoved in po-
govor z duhovnikom.

Celo cvetno nedeljo bo pri nas spo-
vedovanje, potem pa tudi cel veliki 
teden zjutraj in zvečer. Ne čakajte na 
zadnje tri dni, ker bo čas omejen, saj 
imava duhovnika dve župniji in mo-
rajo biti opravljeni na dveh krajih vsi 
obredi.

Šolarji bodo opravili sveto spoved 
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pri verouku. Prvoobhajanci bodo imeli prvo spoved v 
soboto, 28. 3., od devetih dalje.

Bolni in vsi, ki k spovedi ne morete v cerkev, bo-
ste imeli obisk duhovnika v ponedeljek (Ponikve, 
Predstruge, Cesta, Videm, Ilova Gora, Hočevje) in 
torek (Zdenska vas, Mala vas, Podpeč, Podgorica, 
Zagorica, Bruhanja vas, Podgora in Kompolje) veli-
kega tedna. Prijavite vse, ki vas redno ne obiskuje 
duhovnik za prvi petek.

Na tihi ponedeljek sta obe sveti maši pri Svetem 
Antonu.

Duhovna priprava na veliko noč bo za najožje sode-
lavce v župniji, in sicer za člane ŽPS, ključarje in or-
ganiste na tihi ponedeljek ob 19.00 v župnišču. 

Gospodovo oznanjenje Mariji, materinski dan, bomo 
obhajali v sredo, 25. Marca, z mašami v prazničnem 
redu.

Na cvetno nedeljo so svete maše nekoliko spreme-
njene. Poglejte v Oznanilih. Pred mašo v Ponikvah 
in na Vidmu ob pol enajstih bo zunaj blagoslov oljk, 

butar in zelenja, pri sveti 
maši pa bomo poslušali 
peti pasijon (poročilo o 
Jezusovem trpljenju), 
kakor ga je zapisal evan-
gelist Marko.

RADIJSKI MISIJON, že 
deseti po vrsti, bo na ra-
diu OGNJIŠČE v cvetnem 
tednu od 22. do 28. mar-
ca pod naslovom ZA VAS 
ŽIVIM. Misijonski govo-
ri so vsak dan ob 10.30, 
13.00 in 17.00. Spovedni 
dan je za našo dekanijo 
v Ribnici v petek, 27. 3., 
cel dan.

Priloga Oznanil »le-
tak RADI BI NAROČILI 
MAŠO …« je zato, ker 
marsikdo ne ve več, za-
kaj se naročajo nameni 
svetih maš in podobno, 
pa tudi kje in kdaj lahko 
to naredimo.  

ČIŠČENJE župnišča
Vsa župnija upora-

blja župnišče kot skupni 
dom, v župnišču pa ima-
mo starejšo gospodinjo, 
zato prosimo, da bi pred 
prazniki, in sicer v so-
boto, 28. 3. 2015, ob 10. 
uri, prišli iz Vidma in bi 
počistili župnišče in ve-
roučne prostore.

Pon. 23. 3.
Tihi pon.

S. A..
S. A.

9.00
18.00

Starši in Tone Miklič
Oboji Štihovi

Tor. 24. 3.
Katarina

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Jože Babič in vsi Tišlerjevi, Zg.
Marija in Alojz Brodnik, obl.

Sre. 25. 3.
Gospodovo 
oznanjenje

Vid.
Vid.
Kom.
Pon

9.00
18.00
18.30
19.00

Starši in Janez Novak, B. v., 19
Jože Hočevar, M. v.
Vsi Jakljevi
Ana in Frančiška Brodnik

Čet. 26. 3.
Evgenija

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Alojz in Marija Klinc, C., obl.
Marija Pajk, obl.

Pet. 27. 3.
Peregrin

Vid. 18.00
18.00

Janez Kovačič, Zg., obl.
Kristina Štrubelj

Sob. 28. 3.
Milada

Vid.
Kom

8.00
18.30

Marija in Ludvik Cimerman, K., obl.
Vida in Mirko Buščaj, obl.
Oče in sina Anton Klinc

Ned. 29. 3.
CVETNA

Bertold

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.00
   8.30
 10.30
 19.00

Za farane
Franc Somrak, obl.
Za slovenski narod
Ana in Stane Škulj, Zg., obl.


