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NOVA MAŠA JERNEJA ŠUŠTARJA

K

ako lepo je pisati župnijski list Oznanila, kjer je lahko po petih letih spet
naslov nova maša rojaka. Na sliki vidite
posvečenje v Marquette v Ameriki, ki so
se ga udeležili tudi novomašnikovi do-

mači. Po posvečenju je Jernej prejel že
prvi dekret, s katerim ga njegov škof
ordinarij nastavlja za duhovnika v Skupnosti Kristusa Jagnjeta (Companions
of Christ the Lamb).

Skoraj istočasno, ko je prejemal mašniško posvečenje, pa smo bili zbrani
v njegovi rojstni župniji pri sveti maši
in molili zanj, da bi bil vedno duhovnik po Božjem Srcu. Veliko se nas je
zbralo in vsi smo občudovali ljudsko
petje pri tej sveti maši. Iz vsega srca
smo prepevali in se Bogu zahvaljevali,
da se je ponovno ozrl na našo župnijo
in si izbral v njej svojega služabnika.
Bog daj, da bi nove maše tudi v bodoče
razveseljevale našo župnijo. Nikoli ne
sme Božje ljudstvo prenehati z gorečo
molitvijo za duhovne poklice.

Duhovna priprava se je pričela s posvečenjem, v četrtek in petek, 7. in
8. julija, pa bomo pred večerno sveto
mašo molili za novomašnika in duhovne poklice, ves čas pa bo tudi priložnost za sveto spoved. Ker se teden po
novi maši poroči tudi novomašnikov
brat Tomaž, bodo po krajevni navadi
v Podgorici v petek postavljali mlajčke
za oba in z vaščani proslavili lepa dogodka. V soboto pa bi se rad novomašnik v miru in zbranosti pripravil na
nedeljsko slovesnost.
Druge priprave pa bodo seveda potekale v cerkvi in pred domom Svete
Terezije, kjer bo v nedeljo, 10. julija,
ob 10.00 nova maša, po njej pa novomašno slavje.
Na seji ŽPS smo se pogovarjali, da bi
vsaka vas spletla okoli 50 metrov ven-

cev, s katerimi bomo okrasili cerkev
in prostor, kjer bo novomašno kosilo.
Vence prinesite do srede, 6. 7., zjutraj.
Če imate kako lepo cvetje, se tudi priporočamo. Prav tako prosimo za pomoč pri obešanju vencev in krašenju.
Vence boste verjetno pletli iz bršljana, tiste, s katerimi ovijemo slavoloke,
pa bi bilo lepo, da so iz ciprese ali pušpana.
Kar se tiče peke peciva, se obračajte
na go. Angelo Novak, tel.: 017 807 083
ali GSM: 031 862 751. Za vso drugo
organizacijo in pomoč pa se obrnite
na ceremonierja, ki ima vse kontakte
in ima skrb za izvedbo vsega dogajanja. To je bogoslovec Primož Meglič,
GSM: 041 468 719.
Po maši bo pogostitev za vse s pecivom in pijačo. Društvo podeželskih
žena bo imelo pred cerkvijo tudi 2
stojnici, kjer boste dobili tudi slano
pecivo.
Vsi, ki ste dobili vabila, ste vabljeni na kosilo. Če svoje udeležbe še niste potrdili, to še vedno lahko storite.
Zbrali se bomo pod šotori malo pred
eno, da bomo ob enih lahko pričeli s
kosilom. Končali pa bomo s petimi litanijami ob pol petih.
Nova maša je tako velik dogodek,
da ga ne bi smel zamuditi nihče, ki
čuti s Cerkvijo. Včasih je bil pregovor,
da se splača za novomašni blagoslov
raztrgati ene čevlje. Koliko bolj smo
lahko srečni, da je nova maša v domači župniji. Vse toplo vabim, da se potrudimo in naredimo vse, kar je v naši
moči, da bo to veliko in lepo dejanje
res Bogu v čast, novomašniku in nam
vsem pa v časno in večno korist.

NOVOMAŠNIKA
LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE
Bernard ROŽMAN, roj. 29. jun. 1991
iz župnije Predoslje
Simon VIRANT, roj. 25. jun. 1980
iz župnije Sodražica
Za vse novomašnike goreče molimo,
kakor tudi za nove duhovne poklice.

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE
Zahvala Velikemu Vidmu, Zagorici
in Ilovi Gori, ki ste zbrali denar za krašenje cerkve. Bog vam povrni. Včasih
sem mislil, da rož in okrasitve v cerkvi
večina ljudi niti ne opazi. Ko pa sem
pred leti sam slišal šestletnega fantka,
ki je mamico nadlegoval, zakaj ni šopka na enem mestu, kjer je navadno bil,
sem spoznal, da lepota seže globoko
v dušo vsakega človeka, saj je to ena
izmed Božjih lastnosti. Veliko vas je, ki
imate izreden smisel za krašenje, zato
vas vabim, da kdaj sami prevzamete
okrasitev, saj župnik postaja star in
marsikdaj to naredi že kar težko.
Iskrena zahvala tudi vsem, ki zlasti
ob smrti svojcev radi darujete za svojo
cerkev in za svete maše. V domu imamo dva duhovnika, ki sta hvaležna, da
jima dam za svete maše, pa tudi marsikateri duhovnik z velikim veseljem
sprejme dar in opravi svete maše.
Z vašo velikodušno dobroto smo
tudi poravnali največje dolgove za obnovo župnijske cerkve. Bog vsem bogato poplačaj.

Ponedeljkovo čaščenje bo še v ponedeljek, 27. jun., potem pa bomo zaradi
počitnic in dopustov prekinili do septembra.

Dogodki v župnijski družini:
V soboto, 2. julija, bodo sklenili v
naši župniji sveti zakon Simon Sever
iz župnije Grosuplje in Jožica Nose iz
Ceste ter Aleš Strnad in Sabina Volek,
oba iz Zdenske vasi. V nedeljo, 10. julija, bo nova maša Jerneja Šuštarja, naslednjo soboto pa bo novomašnik na
Koroškem poročil svojega brata Tomaža Šuštarja iz Podgorice z Ano Filipič iz
Breznice 18, Podrožca v Avstriji. Vsem,
novomašniku in novoporočencem želimo v imenu cele župnije veliko sreče
in Božje pomoči.
V juniju so umrli in bili pospremljeni na Božjo njivo: Milan Kastelec, star
82 let, iz Bruhanje vasi, Marija Žnidaršič, stara 88 let iz Hočevja, in Anton
Adamiča, star 79 let, iz Podgore. Naj
jih Bog sprejme v svoje nebeško kraljestvo in jim povrne vse dobro, ki so
ga v življenju storili.

Ob smrti svojcev so darovali:
✝
Ob smrti brata ANTONA NUČIČA, ki
je živel in umrl v Predosljah pri Kranju,
je dal dar za cerkev in za 1 mašo brat
Alojz Nučič.

✝
Ob smrti MILANA KASTELICA so darovali dar za
cerkev in za 4 maše domači. Hči Tjaša je dala dar za
cerkev in za 2 maši. Prav tako so dali dar za cerkev in
za 2 maši Kastelčevi iz Ljubljane. Dar za cerkev in za 1
mašo so dali Polančevi, B. v. Dar za cerkev so dali Polzelnikovi iz Srobotnika in Anka Kastelic iz Zagorice.
Po 1 mašo pa so darovali: Polzelnikovi iz Vel. Slevice,
Pon. 27. 6.
Ema Krška

Vid.
Vid.
Pon.

7.30 Mojca Šuštar, M. v.
19.00 Milan Kastelic, 8. dan
19.00 Franc Kovačič, obl.

Tor. 28. 6.
Irenej

Vid.
Kom.
Pdg.

19.00 Starši in Ana Drobnič, C.
19.00 Antonija Mesojedec, obl.
20.00 Anton Adamič, 8. dan

Sre. 29. 6
PETER IN
PAVEL

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
19.00
19.30
20.00

Čet. 30. 6.
Prvi muč.

Vid.
Hoč.

19.00 Marija Miklič, obl., C.
19.00 Marija Žnidaršič, 8, dan

Pet. 1. 7.
PRVI PETEK

Vid.

19.00 Franc Šuštar, obl., Zg.
Janez Zupet

Sob. 2. 7.
Ptujskog.
M.B.

Vid.
Kom

8.00 Marija Šporar - Markelj
19.30 Stane Škulj, sin Andrej, Nem.

Ned. 3. 7.
14. med
letom
Tomaž, Ap.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Pon. 4. 7.
Urh

Vid.
Pon.

7.30 Rudi in Kristina Okorn, obl., Vod.
19.00 Frančiška Tomšič

Tor. 5. 7.
CIRIL,
METOD

Vid.
Kom.

19.00 Jože in vsi Volekovi, Zg.
19.00 Starši Hegler in vsi Brdavsovi
Kristina Adamič

Sre. 6. 7.
Vid.
Marija Goreti

Starši in bratje Erčulj, Pdč., obl.
Irena Glač
Za srečno vožnjo Meglen 72
Ludvik in Julka Lenarčič, obl.

Za farane
Franc Juvanc, obl.
Franc in Mimi Kastelic, B. v.
Stane in Marija Novak, M. v.

7.00 Frančiška in Ivan Kaplan, V. 14

Čet. 7. 7.
Vilibald

Vid.

19.00 Janez in Ana Strnad, C., obl.
19.00 Vsi Črčkovi, V.

Pet. 8. 7.
Kilijan

Vid.

19.00 Primož Nose, obl., Pdg.
Albin Kastelic

Sob. 9. 7.
Kit. Muč.

Vid.
Kom.

8.00 Vsi Merkunovi, M. v.
19.30 Julijana Luzar, obl.

Ned. 10. 7.
15. med let.
NOVA MAŠA
Amalija

Vid.
Vid.
Vid.
Vid.

7.30
10.00
10.00
10.00

Franc Škulj, obl.
NOVA MAŠA – V ZAHVALO
Za farane
Vsi Mikličevi

bratranec iz Male Slevice,
druž. Sraka Hotic iz Renkovcev, Jeršinovi iz Vrbičja,
Križmanovi iz Grosupljega
in Strojanovi iz Novega
mesta.

✝
Ob smrti MARIJE ŽNIDARŠIČ so darovali dar
za cerkev in za 3 maše
sin Dolfe z družino. Dar
za cerkev in po 1 mašo so
dali vnuk Jani in Marija ter
Jožefovi iz Bruhanje vasi.
Brat Frenk z družino je
dal za 5 maš, po 2 maši pa
Zidancovi iz Zg. in hčerka
Marija Petje. Po 1 mašo pa
so dali: Mestnikovi, Klavdija Kastelic z druž., Cvetka
Erjavec z druž. in Janezovi
iz Koželjevca.

✝
Ob smrti ANTONA ADAMIČA so darovali dar za
cerkev in za 5 maš žena in
sin Aleš, dar za cerkev in po
2 maši sin Dušan, hči Anica in sin Roman. Brat Štefan in brat Janez sta dala
dar za cerkev in po 2 maši,
Muhovi iz Lašč so dali za 9
maš, 4 maše so dali nečaki
Marija, Andreja, Janez in
Katja, sestra Micka in brat
Jože, druž. Kadunc iz Grosupljega in Petra Kadunc
iz Ilove Gore, Turkovi iz
Hrastovega Dola, Ambrožičevi iz Vipave in Bajžljevi
iz Kranja pa so dali po 1
mašo.
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