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Beseda živega Boga

In tedaj bodo videli
Sina človekovega

priti na oblakih
z veliko močjo in slavo.

Nebo in zemlja
bosta prešla, moje besede

pa ne bodo prešle.
Za tisti dan ali uro

pa nihče ne ve,
niti angeli v nebesih niti Sin,

ampak le Oče.

(Mr 13,26.31-32)

Pilat mu je tedaj rekel:
»Torej kralj si?«

Jezus je odgovoril:
»Tako je, kralj sem.

Jaz sem zato rojen in
sem zato prišel na svet,

da spričam resnico.
Vsak, kdor je iz resnice,

posluša moj glas.«

(Jn 18,37)

Zahvaljen, 
vladar vesolja,

začetek in konec.
Ti, ki si prišel

v sprevodu oblakov
razodet vsem ljudem

brez razlike.
Zahvaljen za obljubo
poslednjega konca

vseh naših stisk
in novega začetka

življenja v tebi.
Čakamo na dopolnitev

zemeljskih dni.
Prihajamo ti naproti,
sprejmi nas v svoje 

kraljestvo.

Berta Golob,  
Zahvala za Božji kruh



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

BOG VEDNO KLIČE ...

V 6. razredu na Vidmu obiskuje vero-
uk 29 učencev; veroučni katekizem se 
začne z Abrahamom. Ta svetopisemska 
zgodba opisuje dogodek pred štirimi 
tisočletji. Bog Abrahamov, Izakov, Ja-
kobov ... kliče človeka tudi danes, tudi 
v naši župniji. Kliče na različne načine, 
vprašanje pa je, če klic prepoznamo in 
se na nanj odzovemo. Ana Špan Česen, 
mama učenke tega številčnega razreda 
je prepoznala Božji glas, da jo kliče za 
poučevanje verouka.

Ga. Ana: Res je. Vsakemu izmed nas 
je bil dan kakšen talent − nekaterim, 
da se glasbeno udejstvujejo, drugim, da 
se z odprtim srcem posvečajo ljudem v 
stiski, tretjim, da odlično kuhajo, slikajo 
itn. S talenti pa je podano tudi navodilo: 
Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. 

In meni, naši družini, je bilo v pre-
teklem letu danih veliko lepih reči. Po 
nizu naglih odločitev in še daljšem nizu 
neverjetnih naključij se nam je uresniči-
la velika želja, in sicer, da se preselimo 
v prečudovito hiško v prelepem, narav-
nem okolju. Tu so nas ljudje res toplo 
sprejeli, nam priskočili na pomoč in olaj-
šali prehod v novo okolje.

Je bilo prijetno začeti v novem ver-
skem okolju?

Ga. Ana: Hm, zanimivo vprašanje. 
Čeprav je bila s selitvijo povezana ure-
sničitev žgoče želje, je menjava župnije 
za naju zahteven projekt. Deklice so vse 
skupaj lažje prenesle. Midva pa rujeva 
mladostne korenine in se privajava na 

novo, drugačno podlago − če se izrazim 
v prispodobah. To je proces, ki še traja. 
Izkušeni pravijo, da 'le' kakšnih deset 
let. 

Kako je prišlo do te dobre odločitve 
za poučevanje verouka 6. razreda?

Ga. Ana: Poučujem zelo rada − mi-
slim, da je to eden izmed darov, ki so 
mi bili dani. Z idejo poučevanja verouka 
sem se poigravala že nekaj časa, a nikoli 
ni bilo potrebe in priložnosti v domači 
župniji (Štepanja vas). Imeli smo čudovi-
te sestre, kaplane in priučene laike, ki so 
si delo razdelili in ga opravljali z velikim 
navdušenjem. Se mi zdi, da sem se tam 
malce navdušila in ko sem v tukajšnjih 
oznanilih prebrala povabilo, sem se v 
njem našla. Sem pa oklevala, saj pravza-
prav nimam ustrezne izobrazbe. Ko je 
hči prišla domov in razložila, kako velik 
razred je pri verouku, me je prešinilo: 
'Pojdi.' In sem ponudila pomoč, vi pa ste 
jo z veseljem sprejeli. Resnično hvala za 
zaupanje in priložnost.

Velikodušnost

Hvala Bogu, mnogokrat smo prese-
nečeni nad velikodušnostjo ljudi. Po-
dobno kot ga. Ana mnogi delajo v žup. 
KARITAS, drugi dajejo čast Bogu in nas 
razveseljujejo s petjem, tretji priskočijo 
na pomoč pri gospodinjstvu, četrti pri 
mladinskem verouku in še na mnogo 
drugih načinov.

Močno me preseneča vedno znova 
tudi vaša velikodušna darežljivost, ko 
tako vneto prinašate darove za dela, ki 



smo jih naredili v cerkvi, pa biro du-
hovnikoma in za razne druge potrebe. 
Za misijone ste darovali 1630 evrov, za 
obnovo cerkve pa že 15250. Vsak pravi: 
»Saj je za našo cerkev.« To je najlepša 
zavest in Bog naj vsem povrne.

V naslednjih Oznanilih bom objavil 
pismo, ki sta ga napisali naši klarisi v 
Nazarjih ob tej priložnosti. V duhu sta 
povezani z nami in se veselita vsega le-
pega in dobrega, kar se naredi v domači 
župniji.

Sv. Cecilija – zavetnica 
cerkvene glasbe

Ob njenem godu, 22. novembra, se 
vsako leto s hvaležnostjo spomnimo 
vseh, ki v naši župniji skrbijo za lepoto 
cerkvene glasbe. Samo tisti, ki ste se tru-
dili ali se še trudite za petje in igranje v 
cerkvi, veste, koliko je vloženega truda 
in časa, čeprav ravno to rodi tudi mnogo 
veselja in zadovoljstva. Ponovno se vsem 
organistom pevovodjem in pevcem vseh 
zborov v imenu Boga, kateremu na čast 
pojete, iz srca zahvaljujem. Veseli smo, 
da prihajajo k vsem zborom vedno novi 
pevci in vse, ki imate ta dar, vabimo, da 
se jih pridružite.

Nadvse ponosen pa sem na naše ljud-
sko petje, ko iz srca zapoje vsa cerkev, ne 
le ob delavnikih, ampak tudi pri mnogih 
nedeljskih mašah. Ko poje vsa cerkev, je 
podoba tistega večnega bogoslužja, ki 
bo v nebeški domovini.

Okrogle mize za starše 
učencev verouka

V prejšnjih Oznanilih smo najavili, 
da bomo imeli vsi, ki poučujemo vero-
uk, sestanek, da se dogovorimo, kako 

bi ta potekal v čim večjo korist, pa tudi 
zadovoljstvo ne samo učencev, ampak 
tudi staršev. Predlagali so, da bi za vsak 
razred imeli posebno srečanje s starši v 
obliki okrogle mize, kjer bi se sproščeno 
pogovorili o vsem. Ker je mesec novem-
ber zelo primeren za to, imamo že to 
soboto ob sedmih za starše 1. razreda in 
v nedeljo zvečer za starše 3. razreda ta 
pogovor. V soboto, 14. 11., bo ravno tako 
ob sedmih zvečer za starše 2. razreda, v 
nedeljo, 15. 11., pa ob sedmih zvečer za 
starše 8. razreda, za starše 5. razreda bo 
ta pogovor v soboto, 21. 11.; za starše 4. 
razreda pa v nedeljo, 22. 11. vedno ob 
19.00. Sreča otrok je edini namen in vsi 
vemo,  koliko je danes pasti in nevarno-
sti. V medsebojni pomoči se lahko mar-
sikoga obvaruje in mu pomaga v dobi 
dozorevanja.

Teden zaporov (od 15. do 21. novem-
bra) se obhaja po vsem svetu. Namen 
tega tedna je, da bi se kristjani zaveda-
li potreb zapornikov in njihovih dru-
žin, žrtve kaznivih dejanj, zaposlenih 
in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. 
Spremljajmo vse omenjene z molitvijo 
in dobrimi željami.

Sveti Martin – žegnanje v Podpeči bo 
v nedeljo, 15. novembra. Sveta maša bo 
v Podpeči tudi na sam god, v sredo, 11. 
nov., ob 18.00.

Pastoralna praksa bogoslovcev bo v 
ribniški dekaniji 13., 14. in 15. novem-
bra. Tudi v našo župnijo bosta prišla dva 
bogoslovca in sodelovala ter opazovala 
dušnopastirsko delo pri nas.

Skrivnost vere, vzklik po povzdigova-
nju, ima več odgovorov. V novembru in 
decembru bomo odgovarjali ali odpevali 
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drugega: Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keli-
ha, oznanjamo tvojo smrt Gospod, dokler ne prideš 
v slavi.

Naj vas opozorimo tudi na molitev za rajne. Sloven-
ščina zahteva in sam smisel je, da molimo za rajne tako: 
Gospod, daj jim večni pokoj. In večna luč naj jim sve-
ti. Naj počivajo v miru. Amen. Ker na koncu molimo, 
naj počivajo v miru, se v prvem delu izpusti mir.    

Kaj mi pomeni 
»PRENOVA V 
DUHU«

»V tem svetu, ki je poln 
strahov, nezadovoljstva, 
nestrpnosti, je prenova v 
Duhu zame ena velika luč. 
V skupini resnično začu-
tim Božjo bližino, v svojih 
bližnjih pa Jezusa.« 

(Nada)

»Zame je molitvena 
skupina srečanje iskrenih 
ljudi, ki skupaj slavimo 
Boga, se mu zahvaljuje-
mo, ga prosimo in mo-
limo drug za drugega. 
Posebno lepo je, kadar je 
navzoč duhovnik, da nas 
blagoslovi. V skupini ču-
tim Božjo prisotnost.« 

(Marina)

»Tu se počutim spre-
jeto, enako med enakimi. 
Svoje misli, prošnje, za-
hvale lahko nosim pred 
Gospoda z besedo ali pa 
le v srcu.« 

(Andreja)

»V skupini vlada edi-
nost, radost, mir, zaupa-
nje … Med nami in v nas 
je Jezus, ki je Ljubezen, in 
to čutimo. Bogu zahvala 
za to molitveno skupi-
no!« 

(Tina)

Pon. 9. 11.
Teodor

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Alojz Gačnik, C., obl.
Adolf in Ana De Cecco

Tor. 10. 11.
Leon Vel.

Vid.
Kom.
I. G.

18.00
18.00
18.00

Vsi Jureževi, C. 48
Marija Prijatelj, obl.
Terezija Jamnik, obl.

Sre. 11. 11.
Martin

Pdč. 18.00 Petričevi, Pdč.
Duše v vicah

Čet. 12. 11.
Jozafat K.

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Irena Glač, obl., C.
Marija in Alojz Klinc, C. 33

Pet. 13. 11.
Stanislav K.

Vid. 18.00 Anton Novak, B. v., 30. dan
Brigita Marinčič

Sob. 14.11.
Lovrenc I.

Vid.
Kom

8.00
18.30

Jože Hren, obl., Zg.
Marija in Jože Škoda, obl.

Ned. 15. 11.
33. med 

letom
Albert Vel.

Vid.
Pon.
Vid.
Pdč.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 10.30
 18.00

Za farane
Sestra in bratje Tabak
Andrej Levstik
Za sosesko Podpeči
Marjeta in Anton Cimerman, Hoč.

Pon. 16. 11.
Marjeta 

Škot.

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Alojz in starši Gačnik, C.
Jože Škulj

Tor. 17.  11.
Elizabeta Og.

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Tone Novak, Vodice, obl.
Starši Perko iz Hinj

Sre. 18. 11. Vid. 7.00 Franc Marolt, obl., Z. v.

Čet. 19. 11.
Matilda

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Vinko in Kristina Novak, obl., V.
Marija Križman, obl.

Pet. 20. 11.
Edmund

Vid. 19.00 Jože in Roza Klinc, obl., C.
Majda Žnidaršič

Sob. 21.11.
Dar. Marije

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Marija Šuštar, obl., Zg.
Anton Hren, obl., K. 57

Ned. 22. 11.
Kristus Kralj

Cecilija

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Jože in Marija Kaplan, obl.
Kristina Jamnik in vsi Pisančevi, obl.
Starši in France Zevnik


