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Beseda živega Boga

Rekel pa mu je nekdo iz množice:
»Učenik, reci mojemu bratu,
naj dediščino deli z menoj!«
On pa mu je odvrnil:
»Človek, kdo me je postavil
za sodnika ali delivca čez vaju?«
In rekel jim je:
»Glejte in varujte se vsake lakomnosti;
zakaj življenja nima nihče iz obilice
svojega premoženja.«

To pa vedite,
da bi hišni gospodar,
ko bi vedel,
ob kateri uri pride tat,
čul in bi svoje hiše
ne pustil podkopati.
Tudi vi bodite pripravljeni;
zakaj ob uri,
ko ne mislite,
bo prišel Sin človekov.

(Lk 12, 13-15)

(Lk 12, 39-40)

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

NOVOMAŠNIKOVA
ZAHVALA
CELODNEVNA
ČEŠČENJA
V času počitnic imamo v naši župniji dva izjemno lepa praznika; najprej je
zadnjo soboto v juliju, letos je to 30., v
župnijski cerkvi celodnevno češčenje,
6. julija, prvo soboto v avgustu, pa v
Ponikvah. Dan celodnevnega češčenja je poseben obisk Jezusa Kristusa, Boga, ki je hotel ostati med nami
pod podobo kruha. Ta dan je na voljo
vsem, ki želijo priti k njemu, očistiti
svoje srce v spovedi, se z njim o vsem
pogovoriti, mu zaupati svoje težave in
probleme, želje in načrte, ga prositi in
počastiti. Vsi se premalo zavedamo,
kako velika čast in sreča za nas je to.
Ko nas je obiskala Marija romarica iz
Fatime, se nas je zbralo veliko število,
saj imamo vsi svoji nebeški Materi vedno kaj povedati. Ona je naše prošnje
in molitve prenesla svojemu Sinu Jezusu. V teh dnevih pa bo Jezus sam med
nami, zato je tako lepo, ko večina vernih le čuti, da je to izredna milost in
čast, zato se radi udeležite svetih maš,
prejmete zakrament spovedi in obhajila ter častite eno uro Jezusa skupaj s
svojimi vaščani.
Tudi letos bo že v petek, 29., od
šestih dalje med nami spovednik od
drugod, v Ponikvah pa bo od osmih

dalje priložnost za sveto spoved, nato
pa ves dan češčenja. Z Jezusom bodo
naše počitnice in dopust mnogo lepše
in srečnejše.
SPORED ČAŠČENJA NA VIDMU
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

maša
molijo Kompolje, Hočevje
Mala vas, Ilova Gora
maša
Zagorica
Zdenska vas
Cesta
Podpeč
Podgorica
Bruhanja vas, Podgora
Videm, Predstruge, Vodice
SKLEP: pete litanije,
zahvalna pesem in somaševanje

V Ponikvah pa je ustaljen red: Ob
osmih izpostavimo Najsvetejše in molijo najprej žene in dekleta, ob devetih možje in fantje, ob desetih pa je
sveta maša. Ker je otrok malo, naj se
pridružijo svojim staršem. Popoldne
pa bomo letos začeli s čaščenjem ob
17.00, zaradi poroke na Vidmu, ko so
spet vabljene k molitvi žene in dekleta, ob 18.00 možje in fantje, ob 19.00
pa bo sklep čaščenja.

Srečanje za starejše,
bolne in invalide
V nedeljo, 31. julija, bo tudi letos zadnjo nedeljo v juliju ob 17.00 srečanje
za vse, ki redno ne morejo v cerkev,
ter za vse starejše, bolehne in invalide. Še posebej lepo vabljeni tudi vsi iz

doma Svete Terezije in iz zavoda Ponikve. Srečanje v skupnem domu župnije – župnijski cerkvi, bi moralo biti
vsem nadvse drago, zato se potrudite
in pridite. Če kdo nima prevoza, naj se
oglasi v župnišču, ga bomo mi preskrbeli. Med sveto mašo bo tudi delitev
zakramenta bolniškega maziljenja, ki
ga lahko prejmejo vsi starejši in bolehni, če ga letos še niso prejeli, ali pa se
jim je zdravstveno stanje poslabšalo.
Po maši je zelo lepo, da se ustavimo
pod arkadami, kjer naša žup. KARITAS
pripravi nekoliko okrepčila, vsi pa izkoristimo čas za družabno srečanje in
pogovor. Vsako leto je to en najlepših
dogodkov, zato res vse prisrčno vabimo.
Člane KARITAS lepo vabimo v torek,
26. julija, k sveti maši, ki pa bo v Podpeči, saj je ta dan god svete Ane, po
maši se bomo kratko pogovorili še o
srečanju v nedeljo.
Praznovanje svete Ane bo tako kot
vsako leto v Podpeči s sveto mašo že
na sam god in v nedeljo, 31., ob pol
enajstih.
Žegnanje v Bruhanji vasi bo 7., prvo
nedeljo v avgustu, s sveto mašo ob pol
enajstih.
Krsti bodo v nedeljo, 7. avgusta.
Priprava nanje bo v soboto, 30. julija,
in ne v četrtek, ker g. Marinka ne bo
doma.
Zahvala Mali vasi za denar, ki ste ga
darovali za krašenje. Prav tako Bog
povrni vsem, ki ste dali dar za srečno

prevožene kilometre in ga bomo dali
za misijonska vozila.
Ministranti in otroški zbor bo šel na
morje 10. avgusta. Čim prej se vsi prijavite. Lepo vabimo, da bi se ministranti
potrudili in vsaj enkrat na teden prišli
k sveti maši. Tudi ostali otroci vabljeni,
saj smo v počitnicah še bolj potrebni
Božje pomoči, Jezusu in duhovnikom
pa naredite s svojo udeležbo tudi veliko veselje.

YOUCAT – katekizem za mlade
Kako kristjani slavijo nedeljo kot
»Gospodov dan«?
Katoliški kristjan v nedeljo ali na
večer pred nedeljo sodeluje pri sveti
maši. Ta dan ne opravlja nobenih
del, ki bi ga ovirala pri čaščenju
Boga in motila pomen nedeljskega
praznovanja, veselja, miru in
počitka.
Ker je nedelja tedensko ponavljanje
velikonočnega praznika, se kristjani
že od nekdaj ta dan srečujejo, da
bi slavili svojega Odrešenika, se mu
zahvalili ter se z njim in z drugimi
odrešenci ponovno zedinili. Tako je
središčni interes vsakega zavednega
katoliškega kristjana, da »posveti«
nedeljo in druge cerkvene praznike.
Od tega ga oprostijo samo nujne
družinske obveznosti in pomembne
družbene naloge. Ker je sodelovanje
pri nedeljski evharistiji temeljno za
krščansko življenje, Cerkev izrecno
izjavlja: brez resnega vzroka izostati
od nedeljske maše je velik greh.

Pon. 25. 7.
Jakob

Vid.
Pon.

7.30 Antonija Mlakar, obl., Zg.
19.00 Franc Pavlin, obl.

Tor. 26. 7.
Ana in
Joahim

Pdč.
Kom.

19.00 Za vse žene in matere
19.00 Jože Rigler

Sre. 27. 7.
Gorazd,
Klimen

Vid.

7.00 Starši in bratje Škrljevi, Zg.

Čet. 28. 7.
Viktor

Vid.
I. G.

19.00 Julka in Alojz Ahačevčič, obl.
20.00 Angela Goršič

Pet. 29. 7.
Marta

Vid.

19.00 Viljem in Katerina Babič, obl., B. v.
Za društvo podeželskih žena

Sob. 30. 7.
CELODNEVNO ČEŠČ.
Peter Kriz.

Vid.
Vid.
Vid.
Vid.
Vid.

7.00 Marija in Franc Novak, B. v., 10
10.00 Julka, Milan in vsi Ambroževi,
Pdč., obl.
18.00 Jožef in Marija Perko, obl., Z. v.
18.00 Milan Kastelic
18.00 Anton Adamič

Ned. 31. 7.
18. med
letom
Ignacij Loj.

Vid.
Pon.
Pdč.
Vid.

7.30
9.00
10.30
17.00

Pon. 1. 8.
Alfonz L.

Vid.
Pon.

7.30 Anton Erčulj, obl., Zg.
19.00 Anton in Marija Adamič

Tor. 2. 8.
Evzebij

Vid.
Kom.

19.00 Po namenu I. Z.
19.00 Jože Špringer, obl.

Sre. 3. 8.

Vid.

Čet. 4. 8.
Vid.
Janez Vianej Hoč.

Za farane
Karlina Doltar, obl.
Vsi Jakopičevi
Danica Perko, obl., Zg.

7.00 Vinko Čampa
19.00 Jože Mohar, Pdč., obl.
20.00 Henrik Pajk

Pet. 5. 8.
PRVI P.
Marija

Vid.

19.00 Za zdravje, blagoslov v druž. in
srečen zakon

Sob. 6. 8.
CEL. ČEŠ.V
PONIKVAH
Jezus. sprem.

Vid.
Pon.
Pon.
Kom.

8.00
10.00
19.00
19.30

Za svetost duh. in nove d. poklice
Lukatovi, Pon.
Rozi in vsi Lekčevi
Jože in druž. Novak, K. 68 A

Ned. 7. 8.
19. med
letom
Sikst

Vid.
Pon.
B. v.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Za farane
Anica in Ivan Novak
Za vaščane
Alojz Zupančič, C. 29

Ob smrti svojcev
so darovali:
Zadnjič smo pozabili
napisati, da so ob smrti
Antona Adamiča darovali Polančevi iz B. v. dar
za cerkev in za 1 mašo,
sin Franci je dal dar za
cerkev in za 2 maši, po 1
mašo pa so dali Turtovi iz
Hrastovega Dola, Ambrožičevi iz Vipave in Bajželjevi iz Kranja.

Za razvedrilo
VPRAŠANJA – »Oče,
kaj so to diskretna vprašanja?« vpraša Marko
očeta, ko se vrne iz šole.
– »Sinko, to so vprašanja,
na katera ne moreš vedno odgovoriti.« - »No,
danes mi je učitelj v šoli
zastavljal samo taka vprašanja!«
KLOFUTA – »Ali priznate, da ste svojemu tožniku prisolili klofuto?«
vpraša sodnik obtoženca.
– »Ne!« zasika obtoženec. – »Laže, gospod sodnik,« se upira tožnik. –
»Zapri gobec, če ne, boš
dobil še eno!«
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