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Beseda živega Boga

Vzel ga je
od množice v stran,

mu vtaknil prste v ušesa
in se mu s slino
dotaknil jezika,

pogledal je v nebo,
zavzdihnil in mu rekel:

»Efeta!«, to je »Odpri se!«
In ušesa so se mu
kar odprla in vez

njegovega jezika se je
razvezala in je govoril prav.

(Mr 7,33-35)

Nato jih je vprašal: 
»Kaj pa vi pravite,

kdo sem?« Spregovoril je
Simon Peter in mu rekel:

»Ti si Kristus.«
In poklical je množico in

svoje učence ter jim rekel:
»Če hoče kdo iti za menoj,

naj se sam sebi odpove
in vzame svoj križ
ter hodi za menoj.
Zakaj kdor hoče

svoje življenje rešiti,
ga bo izgubil;

kdor pa svoje življenje
izgubi zaradi mene

in evangelija, ga bo rešil

(Mr 8,29.34-35)



Spet je pred nami 
začetek novega 
pastoralnega leta

Počitnice se počasi poslavljajo. Smo 
v načrtih za novo pastoralno leto, ko 
se prične spet pouk v šoli in z njim 
verouki, pa tudi vse druge župnijske 
dejavnosti. Ker še cel september ne bo 
mogoče uporabljati župnijske cerkve, 
v kateri prenova intenzivno poteka, se 
bomo zlasti glede svetih maš morali 
še vedno držati župnijske kapele in 
podružnic.

VEROUK pričnemo vsako leto s sve-
to mašo, pri kateri prosimo Boga za 
razsvetljenje in pomoč pri učenju, še 
posebej v šoli, saj je verouk šola za ži-
vljenje.

Za prvo triado, to je 1. 2. in 3. ra-
zred, bo začetna sveta maša v četrtek, 

3. septembra, ob 19.00 v kapeli. Po 
maši bo vpis vseh otrok, ki bodo letos 
prvič prišli k verouku v naši župniji. V 
veroučnih prostorih so tudi že verouč-
ni učbeniki in zvezki, zato boste vse to 
dobili lahko ta večer.

Za druge veroučence bo uvodna 
sveta maša v sredo, 9. sept., ob 19.00. 
Veroučne zvezke in knjige lahko naba-
vite vsak dan po mašah, zadnji čas pa 
v sredo po maši.

Že dve leti prispevate starši tudi po 
20 evrov za stroške verouka. Najbolje 
je, da to poravnate ob nabavi verouč-
nih zvezkov.

V Kompoljah bo začetna sveta maša 
v torek, 2. 9., za vse učence, učbenike 
pa morate vsi nabaviti na Vidmu. 

Na Ilovi Gori pa bo začetna sveta 
maša na praznik Povišanja sv. Križa, 
14. 9.

Že lani sem pisal, kako so verouk, 
odkar je malo duhovnikov in smo se 
postarali, morali prevzeti laiki. Kate-
histinja Lidija bo letos učila samo v 
Kompoljah, ker ima še neke naloge 
na fakulteti, katehistinja Vesna pa uči 
še v Ribnici, Sodražici, Strugah in v 
Robu, zato bo imela pri nas le 1., 2., 
oba 5. in 9. razred verouka. Sam bom 
učil na Vidmu in v Kompoljah prvoob-
hajance, g. Marinku pa ostane še pre-
cej ur, zato prosimo, da bi kdo, ki mu 
vera veliko pomeni in ima pedagoški 
čut, prevzel kak razred. Kar nekaj vas 

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE



je pred leti naredilo teološki tečaj. Ena 
ura ni pretirano veliko in bi vsakemu 
odraslemu kristjanu koristila tudi za 
njegovo osebno vero. 

Katehetsko pastoralna šola nam je 
poslala tudi vabilo, da se lahko z ok-
tobrom, ko se prične v vsaki škofiji 
katehetsko pastoralna šola, prijavite 
in dobite ustrezno teološko izobraz-
bo. Na voljo so zloženke. Poglejte si na 
oglasni deski pred cerkvijo.

OBNOVA CERKVE napreduje. Ker 
bomo sedaj, ko je cerkev prazna, to 
tudi prepleskali, danes odstranjujejo 
križev pot in druge slike. Tlak v klopeh 
pa se mora nekoliko posušiti, da bodo 
napeljali talno ogrevanje, nato pa pri-
de že polaganje kamna in terasa. 

V nabiralniku sem dobil iz Podgore 
prispevek za krašenje cerkve. Ravno 
te dni pa mi je nekdo rekel: »Nekate-
re zanima, kje dobite denar, da lahko 
obnavljate.« Glejte, tudi na ta način. 
Vsak evro skušamo skrajno varčno in 
modro porabiti in če nekdo tako dela, 
tudi Božji blagoslov ne zaostane. Hva-
la Podgori za dar in vsem, ki imate 
razumevanje za potrebe in se veselite, 
da bo naša Božja hiša v ponos in čast 
vsej dolini.     

Ob sklepu oratorija bi se rad še en-
krat iz srca zahvalil našim neutru-
dljivim animatorjem, staršem in tudi 
otrokom, ki so se ga udeleževali. Sveta 
maša v nedeljo pod orehom je pokaza-
la, da so vsi vredni vse pohvale, saj so 
v resnici naredili nekaj lepega za Boga 
in za ljudi. Bog vsem povrni.

Krst, prvi in najpotrebnejši zakra-
ment, brez katerega se nihče ne more 
zveličati, ni samo zadeva staršev ali 
domače družine, temveč vse Cerkve, 
katere del je župnija. Nekateri tega ne 
razumete. Vsaka župnijska cerkev ima 
krstni kamen, zato rečemo, da je nek-
do bil krščen pri tem krstnem kamnu. 
Krsti niso možni na podružnicah ali 
kjer koli, razen v sili. V začetku leta 
dobite poseben koledar, na katerem 
so vsi važnejši dogodki v naši župniji. 
V njih so tudi določeni datumi krstov. 
Dosledno se bomo držali samo teh 
datumov in vas lepo prosimo, da na-
črtujete krste po njih. Naslednji krstni 
datum je 4. oktober, 14 dni prej pa je 
priprava na krste.

Prejemanje obhajila me zlasti ob ra-
znih pogrebih in porokah pogosto 
prav skrbi. Kot župnik vam moram 
ponovno povedati, da je prejemanje 
obhajila sveta stvar, ko prejemamo 
Boga v podobi kruha. Vsi smo nevre-
dni tega, zelo pa potrebni, zato Cerkev 
spodbuja svoje vernike k pogostemu 
prejemanju obhajila. Ne moremo pa 
ga prejemati kakor koli, najmanj iz 
kake navade. Nujno je, da imamo vero 
v Jezusovo navzočnost v tem zakra-
mentu in pa posvečujoča milost, ko se 
ne zavedam težkega greha. Če dolgo 
nisem bil pri spovedi, če nisem cerkve-
no poročen ali živim v izvenzakonski 
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Pon. 31. 8.
Rajmund

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Majda Žnidaršič, 8. dan
Slavko in Zvone Kovačič

Tor. 1. 9.
Tilen

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Anton Klinc, obl., C.
ŠOLSKA, Jelka Samec, obl.
Marija Germ

Sre. 2. 9.
Marjeta

Vid. 7.00 Jože in Roza Klinc, C. 62
Jože Škoda

Čet. 3. 9.
Gregor V.

Vid.
I. G.

19.00
19.00

ŠOLSKA, Jože Hočevar, 30. dan
Vsi Nose in Vintar

Pet. 4. 9.
PRVI PETEK

Vid.
Pon.

19.00
20.00

Joži Tiselj, obl., Z. v.
Angela Juvanc, obl.

Sob. 5. 9.
Mati Terezija

Vid.
Kom

8.00
19.30

Vsi Tomažinovi
Jože Rigler, obl.
Starši Mustarjevi in vsi Šmucovi, K. 51

Ned. 6. 9.
23. med letom

Zaharija

Pdc.
Pon.
S. A.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Vsi Francelj, obl.
Tone Blatnik, obl., Z. v.
Andrej Štrubelj, 30. dan

Pon. 7. 9.
Marko Križev.

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Vsi Mencinovi, K.
Ana Lenarčič

Tor. 8. 9.
MARIJINO 
ROJSTVO

Pdc.
Pon.
Pdc.
Kom.

9.00
17.00
19.00
19.00

Vsi Drobničevi, C.
Rajko Gruden, S. Lili in vsi iz doma
Jože Žnidaršič, ml., obl.
Vsi Šmucovi, K. 95

Sre. 9. 9.
Peter Kl.

Vid. 19.00 ŠOLSKA, Starši Novak in sin Janko, 
Vevče

Čet. 10. 9.
Nikolav T.

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Veronika Vidrih, obl., Z. v.
Boris Šinkovec, obl.

Pet. 11. 9.
Bernard

Vid. 19.00 Tone Novak, V. 7., obl.
Vsi Novakov, Vod.

Sob. 12. 9.
Marijino ime

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Frančiška Štrubelj
Anton in starši Mustar
V zahvalo za srečno operacijo, M. M.

Ned. 13. 9.
24. med letom

Janez 
Zlatousti

S. A.
Pon.
Pdc.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Leon Jere, obl., Z. v.
Štefan Perhaj, obl.
Za Zagorico in vse farane
Jožefa Godec, obl., C.

skupnosti, če imam v srcu sovraštvo do koga, obha-
jila ne smem prejeti, pa četudi je poroka ali pogreb.  
Kdor nevredno prejema obhajilo, si sam piše obsod-
bo, tako nas uči sveti Pavel. Jemljimo to skrajno re-
sno!

Praznik Marijinega rojstva – mala maša je v torek, 8. 9. 
Ta dan bosta obe sveti maši v Podgorici. Bo pa sveta 

maša tudi v Ponikvah ob 
17.00 in v Kompoljah ob 
19.00. Žegnanje za Za-
gorico pa bo v nedeljo, 
13. 9., ob pol enajstih.

Stična mladih je letos 19. 
septembra.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti Jožeta Aha-
čevčiča so dali dar za 
cerkev in za 1 mašo tudi 
Bakalovi iz Pdč., 1 mašo 
pa Cimermanovi iz Male 
vasi.

Ob smrti Andreja Štru-
blja je dala za 1 mašo 
tudi sestrična Joži.

Ob smrti MAJDE ŽNI-
DARŠIČ so darovali: dar 
za cerkev in za 5 maš 
domači. Dar za cerkev in 
po 2 maši so dali Pirčevi 
iz Vidma in enako Žlo-
gančkovi iz Zg. Dar za 
cerkev so dali tudi sošol-
ci. Po 1 mašo pa so dali 
Indiharjevi iz Žimaric, 
sestrični Silva in Jadran-
ka ter teta Fani.


