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Beseda živega Boga

Kadar si povabljen,
pojdi in sedi
na zadnje mesto,
da ti poreče, ko pride,
kateri te je povabil:
'Prijatelj, pomakni se više!'
Takrat ti bo v čast
vpričo vseh,
ki so s teboj pri mizi.
Zakaj vsak, ki se povišuje,
bo ponižan in,
kdor se ponižuje,
bo povišan.

»Če kdo pride k meni
in ne sovraži
svojega očeta
in matere in žene
in otrok in bratov
in sester, vrh tega
tudi svojega življenja,
ne more biti moj učenec.
Kdor ne nosi
svojega križa
in ne hodi za menoj,
ne more biti
moj učenec.«

(prim. Lk 14,10-11)

(Lk 14,26-27)

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

BLIŽA SE VEROUK
Samo še en teden in tu je september, ko se bo pričelo novo pastoralno
leto in z njim verouk. Stopamo v birmansko leto, ko bo tudi obisk župnije
enega izmed škofov, ki vsake štiri leta
pregleda zlasti pastoralno delo v vsaki
župniji.
Devet prvih petkov pričnite obiskovati birmanci že v septembru. Ravno
na dan, ko bomo imeli sveto mašo za
pričetek šole in verouka, je prvi petek.
Vsak veren človek naj bi vsaj enkrat v
življenju opravil 9 prvih petkov, saj Jezus obljublja, da tak ne bo umrl brez
njegove milosti. Morda je birmansko
leto idealno. Vse bodoče birmance toplo vabimo, da bi se že ta petek pobožno udeležili svete maše, opravili tudi
sveto spoved in prejeli sveto obhajilo.
Dne 2. SEPTEMBRA bo v naši župniji
vpisni dan k verouku. Doslej smo samo
prvi razred posebej vpisali, odslej pa
bo vsako leto vpis vsakega veroučenca
posebej, le da naj za prvi razred starši prinesejo tudi družinsko knjižico,
da dobimo vse podatke, za ostale pa
tega ni potrebno. Starši naj se skupaj
z učenci udeležijo svete maše, po njej
pa bo imel vsak razred svojega katehista ali animatorja, ki bo vsem razdelil
prijavnice, NA KATERIH JE PRAVILNIK

VEROUČNE ŠOLE, ki naj ga starši posebej podpišejo in se potem med letom držijo tistega, kar bodo podpisali.
Ta pravilnik nam bo vsem pomagal,
da bo verouk vsem v korist in zadovoljstvo, Bogu pa v čast. Nato bodo nabavili vse potrebno za verouk; delovni
zvezek, liturgični zvezek in učbenik.
Vse katehete in animatorje vabimo
ta dan k pripravi ob 16.00.
MAVRICA je čudovit pripomoček ne
la za verouk, ampak sploh za versko
življenje družine z manjšimi otroki.
Za večje otroke in mladino pa izhaja
poleg OGNJIŠČA še izredno zanimiva
revija # NAJST. Vabimo, da naročite!

Slomškovo bralno
priznanje
Mnogi otroci zelo radi berejo. V sklopu verouka je Slomškovo bralno društvo, ki skrbi, da dobijo otroci v roke
dobre in koristne knjige. Pri verouku
se bodo lahko prijavili vsi, ki bi želeli
sodelovati. Vodila pa bo to skupino Lucija Petelinšek, teologinja in profesorica slovenščine. Zelo smo veseli, da je
vedno več sposobnih ljudi, ki prevzemajo razne skupine, saj duhovnikov je
vedno manj, pa še mi smo starejši. Vse,
ki ste pripravljeni kakor koli pomagati
in sodelovati, lepo vabljeni.
OPOZORILO! Nekateri otroci še niso
vrnili veroučnih spričeval. Skušajte to
prinesti že pri prijavi ali pa vsaj prvo
uro verouka. Redni verouk se bo pričel

v ponedeljek, 5. septembra, po urniku, ki
ga boste slišali ob prijavi in bo napisan
tudi v naslednjih Oznanilih.

DOGAJANJA V ŽUPNIJI
Nekateri dogodki so tako pomembni,
da jih moramo omeniti.
Praznovanje Marijinega vnebovzetja in
obnova posvetitve je bilo tako lepo, da mi
je rekel nek mož: »Zakaj niste rekli, da
bi bilo lepo, če bi vsako nedeljo prihajali
v tako velikem številu in tako zavzeto sodelovali pri maši?« Če kdo, bi bil gotovo
tega vesel jaz sam, da o Bogu ne govorimo. Pa tudi med nami samimi bi bilo več
zadovoljstva in veselja, če bi redno prihajali po pomoč k Bogu. Vsi, ki to čutimo,
molimo redno tudi za vse, ki vas ni, veseli
pa smo vedno, ko pridete.
V reviji Svetogorska Kraljica, ki jo lahko vzamete za klopmi, je zelo modra misel: »Vsa Evropa se danes odloča za svojo
prihodnost in stoji pred izzivom za novo
in ponovno odločitev za Boga ter za ponovno srečanje z osebo Jezusa Kristusa
in njegovim naukom. Želimo se vrniti v
Evropo sv. Benedikta, ki je po besedah Pavla VI. prinesel Evropi križ (krščanstvo),
knjigo (kulturo) in plug (gospodarski
napredek). Želimo se vrniti v Evropo svetih bratov Cirila in Metoda, ki sta našemu narodu prinesla krst in abecedo, vero
in književnost. S tem sta mu zagotovila
prihodnost in napredek. Naš narod je bil
krščen. Tega dejstva ne moremo več odmisliti, krst nas je uvrstil med kulturne
narode Evrope. Ponovno se moramo odločiti za Kristusa in njegov evangelij. K
temu nam pomaga tudi vsakoletna posvetitev Mariji.

Za zakonce
Če te ima nekdo res rad,
se lahko tvoja hiša podre,
pa boš še vedno imel dom.
Dober zakon je varen dom,
čeprav v navadni koči.
Dober zakon je
najboljše jamstvo
za srečno družino
in za človeški razcvet otrok,
ki se rodijo v njej.
Poročiti se pomeni:
na najintimnejši način
biti doma.
Poročiti se pomeni:
biti pri sočloveku doma in
najti varnost za vse življenje.

Po P. Bosmans,
Za srečo v dvoje

Ob smrti svojcev
so darovali:

Pon. 22. 8. Vid.
Devica Marija Pon.
Kraljica

7.30 Marija Zajec, 8. dan
19.00 Vsi Shawisevi
V zahvalo za srečno operacijo F

Tor. 23. 8. Vid.
Roza iz Lime

19.00 Milka Padar, 8. dan
Marija Kastelic, C.

Sre. 24. 8.
Jernej, ap.

Vid.

Čet. 25. 8.
Ludvik

Vid.
I. G.

19.00 Joži Tiselj, obl., Z. v.
20.00 Toni Pajk, 8. dan

Pet. 26. 8.

Vid.

19.00 Vsi Blažičevi, Pdč, obl.

Sob. 27. 8.
Monika

Vid.
Kom

8.00 Tončka in Ciril Petrušen, obl., C.
19.30 Branka Meglen, 30. dan

Vid.
Pon.
Preds.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Pon. 29. 8.
Muč. Jan.
Krs.

Vid.
Pon.

7.30 Marija Dragi in Angela Sušnik, obl.
19.00 Starši Zgonc, za zdravje

Tor. 30. 8.
Feliks

Vid.
Kom.

19.00 Frančiška Miklič, obl., C.
20.00 Dušan Buščaj
Kristina Adamič

Sre. 31. 8.
Rajmund

Vid.

Čet. 1. 9.

Hoč.

19.00 Boris Šinkovec, obl.

Pet. 2. 9.
PRVI PETEK

Vid.

19.00 Za uspeh šolskega leta
Anton Klinc, obl., C.

Sob. 3. 9.
Gregor Vel.

Vid.
Kom.

8.00 Ivan Hočevar
19.30 Vsi Pirčevi in Ana Arko

Ned. 4. 9.
23. med
letom
ROZALIJA

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Ned. 28. 8.
22. med
letom
Avguštin

7.00 Jožefa in Anton Prijatelj, Vid., obl.
Za duše v vicah

Za farane
Živi in pok. Muhovi
Za vaščane Predstrug
Alojz in Kristina Jamnik, obl., Pdc.

7.00 Za sošolce
Anton Nučič

✝
Ob smrti Branke Meglen so darovali molivci za 6 maš in sošolci za
1 mašo.
✝
Ob smrti MARIJE ZAJEC so dali dar za cerkev
domači. Pirčevi iz Vidma
so dali dar za cerkev in
za 2 maši, Žlogančkovi so
dali dar za cerkev in za
1 mašo, po 1 mašo pa so
dali tudi Indiharjevi iz Žimaric in svakinja Fani ter
Silva in Jadranka.
✝
Ob smrti MILKE PADAR so darovali: hči
Milka z družino dar za
cerkev in 2 maši, enako
je dal sin Albin in vnukinja Ksenja z družino. Dar
za cerkev in za 1 mašo
so dali Krašnarjevi. Po 1
mašo pa so darovali vnukinja Anja, vnukinja Tadeja, Polančeva mama iz
Pdg., Tomoževi, M. v., in
Marija Zrnec.

Za farane
Jože Škulj, obl.
Jože in Ivana Zupančič, obl., Pdc.
Živi in mrtvi Frkuljevi, Z. v.
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