št. 9, 1. maj 2016

Beseda živega Boga

»Pravični Oče!
Svet te ni spoznal,
jaz pa sem te spoznal;
da si me ti poslal.
In razodel sem jim
tvoje ime in jim ga bom še
razodeval, da bo ljubezen,
s katero si me ljubil,
v njih, in jaz v njih.«

To sem vam razodel,
ko sem bil pri vas;
Tolažnik Sveti Duh pa,
ki ga bo Oče poslal
v mojem imenu,
vas bo učil vsega
in spomnil vsega,
kar sem vam povedal.

(Jn 17,25-26)

(Jn 14,25-26)

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Med vnebohodom in
binkoštmi
Že v prvem tednu Marijinega meseca majnika obhajamo v četrtek slovesni praznik Gospodov vnebohod.
Jezus je dokončal svoje delo na zemlji
in odhaja k Očetu. Vsak človek ima na
zemlji svoje poslanstvo, in ko ga izvrši, gre k Očetu. Marsikdaj mislimo, da
kdo svojega poslanstva na zemlji ni
izpolnil, še posebej, če je umrl mlad.
Življenje je velika skrivnost in je ne
bomo nikoli povsem razumeli, čeprav
nas to pogosto moti. Tudi ko gledam
danes, ko to pišem, skozi okno, kjer je
po razkošno cvetoči naravi kar debelo
zapadlo snega in mi gre kar na jok, si
dopovedujem, kako smo ljudje majhni
in kako toliko stvari ne razumemo. S
starozaveznim Jobom si ponavljam:
Bog je dal, Bog je vzel, njegovo ime naj
bo slavljeno. On zna tudi hudo obrniti
v dobro, zaupajmo mu, zlasti takrat,
ko ne razumemo, zakaj se naredi to in
ono.
Devetdnevnica od vnebohoda do binkošti nam bo pomagala, da bomo s
pomočjo razsvetljenja Svetega Duha
mogli spoznavati čudovit Božji načrt,
ki zna tudi po krivih črtah pisati ravno, in edino, kar vemo, je, da nas Bog
neizmerno ljubi, da pa njegove misli
in pota niso naša.

Prošnje procesije, ki jih bomo imeli v
ponedeljek v Podgorico, v torek v Podpeč in v sredo v Podgoro, naj nam pomagajo sprejeti Božjo voljo in njegov
načrt, čeprav se ne strinja z našimi
predstavami.
BINKOŠTI, tretji največji praznik v
letu, praznik Svetega Duha, bomo obhajali z največjo slovesnostjo. Pripravimo se nanj in Svetega Duha, ki po
Jezusovem odhodu deluje v njegovem
imenu, v čigar moči se pri vsaki sveti
maši kruh in vino po besedah duhovnika spremenita v Jezusovo rešnje telo
in kri, ki navdihuje srca vernih za vse
dobro in modro vodi Cerkev, da ljudem v vseh časih kaže pravo pot, vsak
dan prosimo: Pridi in ostani pri nas.
Tolaži nas, spodbujaj nas, razsvetljuj
nas, saj brez tvoje milosti človek poln
je revnosti.
ŠMARNICE, ta priljubljena Marijanska pobožnost, h kateri vabimo vsak
dan mlajše in starejše, bodo tudi letos
v naši župniji na štirih krajih: na Vidmu, v Kompoljah, Ponikvah in na Ilovi
Gori.

Dragi otroci!

Prišel je prvi maj in z njim začetek
»šmarnic« – šmarnične pobožnosti.
Marija je naša mogočna priprošnjica
pri Bogu. Če Boga prosimo po Mariji, so
naše molitve ozaljšane, ker jih Marija
pozlati;
kot da bi Bogu pošiljali pozdrave, Marija pa bi jih okrasila z rožicami in polepšala z biserčki.
Marija nikoli ne presliši naših molitev, ona je ZVESTA Mati, in kar bomo
dali njej, bo čuvala kot najboljša »zakladničarka«.
Zato bomo letos pri vsakem obisku
šmarnic prejeli kamenček, zbrane kamenčke bomo ob zaključku šmarnic
vzidali v našo malo kapelico na župnijskem vrtu.
(Shranjujte jih v vrečko ali steklen kozarec.)
Marija pa bo vsak naš kamenček ponesla k Bogu in skupaj z nami zidala
naše nebeško bivališče.
Kakor Marija naše molitve okrasi, pa
lahko svoje življenje krasimo tudi mi –
z ljubeznijo, odpuščanjem, dobrimi deli
in seveda zvestim obiskom šmarnic, pobožnim sodelovanjem in lepim obnašanjem tudi ali predvsem pri sveti maši.
Vaši kateheti

Praznik prvega svetega obhajila bo
22. maja. Sestanek za starše prvoobhajancev bo v nedeljo, 8. maja, po
večerni maši v župnišču. Vse prav
lepo vabimo, da se skupno dogovorimo, kako bomo ta lepi in pomembni praznik vaših družin lepo
doživeli.
Nedelja sredstev družbenega obveščanja, ki je 8 maja, bomo za vse
vernike dobili po en izvod verskega
tednika DRUŽINE. Kjer nimate naročene Družine, vas vabimo, da jo ta
dan zastonj vzamete, jo doma pregledate in morda vas bo navdušila,
da jo boste naročili. Še vedno velja
pregovor: Povej mi, kaj bereš, in povedal ti bom, kakšen si. Ob tem dnevu vas tudi ponovno spomnimo, da
imamo kristjani v naši državi veliko
srečo, da imamo verski radio OGNJIŠČE in versko televizijo EXSODUS.
Oba medija sta zelo dobra in delata
veselje mnogim ljudem.
Romanje v ljubljansko stolnico bo
za našo dekanijo zadnjo soboto v
maju, 28. Vsaka dekanija naj bi se
ob enem izmed svojih škofov zbrala
ob 9.30 na škofijskem dvorišču, od
koder bomo šli skozi sveta vrata v
stolnico, prejeli popolni odpustek
in se udeležili svete maše. Mislite na
to!
Žegnanja v maju: prvo nedeljo praznuje župnijska cerkev, drugo pa je
žegnanje v Ponikvah. Tam se vsako
leto zberejo tudi gasilci, ne le iz župnije, pač pa tudi iz okolice. Sveta
maša je ob desetih.

Dogodki
v župnijski družini
V nedeljo 17. aprila, smo se
poslovili od Marije Žnidaršič
iz Zagorice, ki bi letos dopolnila 90 let življenja. Naj ji bo
Bog bogat plačnik.

Pon. 2. 5.
Atanazij

Pdc.
Pon.

19.00 Marija Žnidaršič, 8. dan
19.00 Vsi Juvanc

Tor. 3. 5.
Filip, Jakob

Pdč.
Kom.

19.00 Ivan in Anka Šlajmer, st. Zrnec
19.00 Marija in Mirko Miklič

Sre. 4. 5.
Florijan

Pdg.

19.00 Marija in Jože Babič, Pdg., obl.
Dušan Godec

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
19.00
19.30
20.00

Pet. 6. 5.
PRVI
Dominik

Vid.

19.00 Tone Miklič, C., obl.
Milan Kovačič

Sob. 7. 5.
PRVA Gizela

Vid.
Kom

8.00 Vsi Lovrenčevi, C., obl.
19.30 Franci Prijatelj, obl.

Ned. 8. 5.
7. velikon.
Družbena
občila

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
10.00
10.30
19.00

Pon. 9. 5.
Izaija

Vid.
Pon.

19.00 Stane Brlan, V.
19.00 Kristina in Karel Lenarčič

Tor. 10. 5.
Job

Vid.
Kom.

19.00 Angela Šuštar, B.v., obl.
19.00 Starši in Ivana Tomšič

Sre. 11. 5.
Mamert

Vid.

19.00 Franc in Rozalija Francelj, B.v., obl.
Janez Perko

Čet. 12. 5.
Leopold M.

Vid.
I.G.

19.00 Zofija Kastelic, C., obl.
19.00 Anton in Ludovika Šteh, obl.

Pet.13.5.
Fatim. M.B.

Vid.

19.00 Anton Kastelic, C., obl.
Albin Kastelic

Sob. 14. 5.
Binifacij

Vid.
Kom.

8.00 Terezija Debeljak, B.v.
19.30 Janez in Franč. Adamič, K.26, obl.

Čet. 5. 5.
GOSPODOV
VNEBOHOD

Vid.
Ned. 15. 5.
Pon.
BINKOŠTI
Vid.
Izidor, Zofija
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Ela in Janez Selšek, Pdg.
Ana in starši Drobnič, Vid., obl.
Stanislav Debeljak, obl.
Jakob Bukovec, B.v., obl.

Za farane
Za vaščane in gasilce
Anton Babič in vsi Tekavčevi, Zg.,o.
Alojz in Franč. Miklič, C.

Ob smrti svojcev
so darovali:
✝
Malo pozno objavljamo, da so žene v Ilovi
Gori zbrale za pokojno
Angelo Goršič tudi za 5
maš.
✝
Ob smrti MARIJE
ŽNIDARŠIČ so darovali:
domači dar za cerkev in
za 2 maši, sin Lojze ja dal
tudi dar za cerkev in za 2
maši, molitvena skupina
je zbrala za 4 maše, po
1 mašo pa so darovali:
Matičkovi, Klančarjevi,
Meta Koželj, Antončevi, Vid., Zidancovi, vnukinja Katja z družino,
vnuk Matjaž, Tišlerjevi
in Ambroževi.

Za farane
Antonija in Stane Žnidaršič
Milan Zevnik, Pdc., obl.
Marija Žnidaršič, 30. dan
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