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Molimo ob božji besedi
Izbiral si svoje učence
kakor Oče preroke v stari zavezi;
nisi nagovoril kogar koli, naj hodi za teboj.
Zato bodi zahvaljen,
da se v evharistiji daješ vsem,
da nas vse kličeš na svojo pot.
Dobro veš, zakaj se obotavljamo.
Preveč smo navezani na udobje,
ti pa si večni brezdomec,
po Judeji, Samariji in Galileji.
Naj nam bosta vzor Zebedejeva sinova,
da ne bomo več pomišljali
hoditi po sledi tvojih stopinj.

Odpuščaš nam grehe,
ker si Božje jagnje,
krotak in usmiljen.
S trnjem te bičamo,
ti pa sproti pozabljaš naš dolg.
Ne pritožuješ se,
ko te puščamo samega.

Čakaš in se ne naveličaš,
in ko se vrnemo,
izmiješ z nas umazanijo sveta.
Sprejmi našo zahvalo,
ker smo zasijali v belini,
prežarjeni s tvojo svetlobo.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Katera maša
je najvažnejša?
O tem sva se nedavno pogovarjala z
našim mežnarjem. On je bil prepričan,
da tista, pri kateri je največ ljudi. Vendar
ni tako. Ob nedeljah in praznikih je vsak
župnik dolžan opraviti sveto mašo za
svojo župnijo. Ta se daruje za vse žive in
pokojne farane. Tako so deležni božjih
milosti tudi tisti, ki sami ne molijo in ne
dajo nikoli za mašo. Ponekod imajo ob
nedeljah samo eno sveto mašo in ta je za
farane. Navadno je bila to vedno jutranja
maša, katere so se udeležili gospodarji
in gospodinje, pri tej maši so bili oklici,
po maši pa je včasih tudi občinski sluga klical pred cerkvijo, da so bili ljudje
obveščeni o važnejših dogodkih. Danes
so se razmere močno spremenile, ostala
pa je maša za farane in pri njej naj bi se
vsakdo lahko na poseben način počutil,
da so on in njegovi živi in rajni vključeni
v molitev in daritev.

Pogled
na božične praznike
V nedeljo smo se iz srca zahvalili mnogim, ki ste na poseben način sodelovali
in pomagali, da je bilo božično praznovanje lepo.
V božični devetdnevnici smo letos pogrešali šolarje, še posebej, ker marsikdo
ne bo nikoli doživel lepoto priprave na
praznike in tudi sam ne bo znal prav praznovati. Odrasli ste se lepo udeleževali,
starše in otroke pa v bodoče vabimo, da
bi vsaj tisti večer, ko je na vrsti vaša vas,

res prišli in z veseljem sodelovali, sicer
boste prikrajšani za lepa duhovna doživetja, ki ostanejo v srcu trajno. Starši
danes ogromno žrtvujete, da vaši otroci
obiskujejo glasbene šole, pa razne športe in podobno, bolj malo pa vam je mar,
da bi duhovno doživeli kaj lepega, a za
stalno ostane samo to. Že nekaj let pa
smo veseli, da mnogi opravite dobro sveto spoved, ki je vsekakor pogoj lepega
praznovanja.
Prisrčna zahvala otroškemu zboru,
ki je čudovito prepeval pod vodstvom
Veronike Zajec in Ane Brodnik na sveti
večer.
Na starega leta smo imeli zahvalno
mašo za vse prejete dobrote. Vsak gotovo čuti, koliko vsega dobrega je prejel v
letu, ki se je iztekalo. Duhovnika se ponovno iz srca zahvaljujeva tudi za materialne dobrote, ki jih namenite nama,
posebej v obliki bire. To je dokaz, da čutite, da sva duhovnika za vas in da naše
delo cenite in spoštujete.

STATISTIKA
za leto 2016
Krsti so najboljši pokazatelj živosti
neke župnije. Žal smo lani krstili le 25
otrok, kar je 8 manj kot leto prej. Tudi
letos je bilo moško leto, saj je 14 dečkov
in le 11 deklic. V kratkem boste dobili
poseben župnijski koledar, kjer so vsi važnejši dogodki, zato se tudi glede krstov
skušajte držati določenih dni.
16 otrok je bilo iz cerkvenega zakona,
9 pa iz izvenzakonskih skupnosti.
Na cerkveno poroko smo lani pripravili v naši župniji deset parov, kar je dva
več kot leto prej. Zadnje čase opažamo
povsod, da se spet več mladih poroča,
kar je gotovo dobro znamenje.

Umrlo je 36 ljudi, kar je trije več kot
leto prej. 19 je umrlo žensk in 17 moških. Več kot polovica pogrebov je bilo
v krstah, kar je tipično krščansko. Zelo
lepo pa je, da je bila velika večina umrlih
(28) previdena, to se pravi da so prejeli
pred smrtjo svete zakramente. Najstarejša umrla je bila stara 96 let, dve 93
let, najmlajši pa je bil star 42 let.

kamo in ga iskreno prosimo. Kristjani
vedno bolj postajamo le še sol zemlje,
kot je rekel Jezus. A če je dovolj soli in
je pravilno razporejena, je vsa hrana užitna in dobra, brez nje pa to ni.

Versko življenje
Ob nedeljah prihaja k maši povprečno 735 ljudi, 224 moških, 337 ženk in
175 otrok. K verouku hodi 307 otrok in
prvo obhajilo je lani prejelo 34 prvoobhajancev. Lani smo razdelili okoli 55.000
svetih obhajil.

Važnejši dogodki
Gotovo je bil najlepši dogodek 10 julija nova maša rojaka Jerneja Šuštarja, ki
sedaj deluje v Baragovi deželi v Ameriki.
Naš dom Svete Terezije je obhajal svojo desetletnico in ga je ob tej priložnosti
obiskal g. nadškof Stanislav Zore.
V Ponikvah smo dobili prave orgle in
jih je 20 novembra blagoslovil naš rojak
škof dr. Anton Jamnik.
V Podgorici je bila popolnoma obnovljena kapelica, pri Svetem Antonu so
nabavili nova stranska vrata in vrata v
zakristijo. Vse to smo doživeli in naredili
s skupnimi močmi. Posebej zahvala članom gospodarskega sveta, članom ŽPS,
ključarjem, katehistinjam, mežnarjem,
organistom in pevcem in vsem, ki radi
priskočite na pomoč v župnišču, kjer
manjka gospodinje. Bog vam povrni za
vašo vsestransko pomoč, še posebej pa
za vse molitve in dobra dela. Bog obilno
blagoslavlja naša prizadevanja, še posebno, če zaupamo vanj, se k njemu zate-

Teden molitve za
edinost kristjanov
Vsako leto od 18. do 25. januarja obhajamo vsi kristjani teden molitve za
edinost. Sadovi so vidni, saj je med kristjani veno več medsebojne ljubezni in
sodelovanja. Goreče moramo moliti tudi
za skrajneže med muslimani, ki izvajajo
teroristična dejanja. Ves teden vas goreče vabimo, da bi prihajali k mašam in
molitvi, saj bomo tako izpolnili Jezusovo
najbolj srčno željo: da bi bili vsi eno.
Redna seja ŽPS bo 16. januarja ob 19h
v župnišču.
Tečaj domače nege
Župnijska Karitas bo v marcu organizirala tečaj domače nege, če bo dovolj
prijav. Več o tem piše v Našem kraju,
vendar je tam pomotoma objavljen napačen elektronski naslov. Prijavite se
lahko do 15. 2. 2017 na: 041 393 893 ali
na: karitas.dobrepolje1@gmail.com

Verouk za prvoobhajance in starše bo v nedeljo,
Birmanski animatorji ne
22. 1 po pol enajsti maši.
pozabite na sestanek z
voditeljem duh. vaj za birBIRMANCI, pripravite se na izpit iz molitvenih obraz- mance v nedeljo, 8. jan. ob
cev, ki so v učbeniku PRIDI SVETI DUH na str. 114 do 15h.
116 in na str. 127 in 128.

Pon. 9. 1.
Hadrijan
Tor. 10. 1.
Gregor Niški
Sre. 11. 1.
Pavlin Ogl.
Čet. 12. 1.
Tatjana
Pet. 13. 1.
Hilarij
Sob. 14. 1.
Oton

Vid.
Pon.

7.30 Terezija Debeljak, obl.
18.00 Karel Lenarčič

Vid.

18.00 Miro Šporar, 8. dan
Marija Lavrič, obl., Z.v.
18.00 Matjaž in Marija Gliha, obl.
Stane Debeljak

Kom.
Vid.

7.00 8. dan, Benduhova mama
Ana Nučič

Vid.
I. G.

18.00 Vsi Vovgovi, Vid. 28
18.00 Stari starši Jamnik in Ferkulj, I.G.
Anton Kastelic

Vid.

18.00 Frenk Padar, obl., M.v.
Marjeta Cimerman, Hoč., obl.

Vid.

8.00 Metka Grm, obl., M.v.
Jože Fink, obl., Predstr.
18.00 Druž. Robida
Marija Strah, Stanko
in Danijela Meglen

Kom.

Vid.
Ned. 15. 1.
Pon.
2. med letom
Vid.
Absalon
Vid.

7.30
9.00
10.30
18.00

Za farane
Miroslav Adamič
Janez Šuštar, obl., M.v.
Darja Mohar, obl., Pdč.

Pon.16.1.
Berard

Vid.
Pon.

7.30 Mimi in vsi Tomoževi, Z.v.
18.00 Alojz Oblak

Tor. 17. 1.
Anton,
Zvonko

Vid.
Kom.

18.00 Slavka Potokar, 30. dan
18.00 Martina in Tomaž Blatnik

Sre. 18. 1.
Vid.
Marjeta Ogr.

18.00 Vsi Zevnikovi, B.v.
Vsi Novakovi, Vodice

Čet. 19. 1.
Makarij

Vid.
Vid.

18.00 Miro Žnidaršič, obl., Zg.
18.00 Adolf in Marija Vidrih, Z.v., obl.

Pet. 20. 1.
Fabijan

Vid.

18.00 Amalija Sebanc, obl.
Albina Žnidaršič

Sob. 21. 1.
Neža

Vid.
Kom.

8.00 Janez Kralj, obl., Zg.
18.30 Vsi Martinovi

Vid.
Ned. 22. 1.
Pon.
3. med letom
Vid.
Vincencij
Vid.

7.30
9.00
10.30
18.00

Za farane
Nežka Somrak, obl.
Franc in Antonija Hočevar, obl., V.
Julči Štrubelj, obl., Z.v.

Ob smrti svojcev
so darovali:
✝
Ob smrti Neže Škoda je
dal za 1 mašo tudi Janez
Hrovat iz Vidma.

✝
Ob smrti Slavke Potokar
je dala dar za cerkev in za
2 maši tudi Erika Vidmar
iz Predstrug.

✝
Ob smrti STANISLAVA BOŽIČ so dali za 1 mašo Tomoževi.

✝
Ob smrti MIROTA ŠPORAR je dala dar za cerkev
in za 1 mašo žena Lija. Dar
za cerkev so dali Šobčevi iz
Podpeči. Za 3 maše je dala
Joži Klinc z družino. Po 1
mašo pa so dali:druž. Strnad iz Vidma, Kastelčevi iz
Z.v., sin Simon z družino
in vnukinja Laura.

✝
Ob smrti ZLATKE PALAMETA je dala za 1 mašo Marija
Lenarčič iz Ponikev.
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