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Misli in molitev ob božji besedi

Nebeški Oče, pomagaj nam,
da ne bomo samo neverni Tomaži,
ampak bomo znali reči kot Tomaž:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Daj nam moči, da bomo verovali,
ne da bi videli.
Tvoj Sveti Duh naj nas
dan za dnem spominja,
da imamo poslanstvo –
da smo vsi poslani za mir.

Hvala ti, Gospod,
da se lahko kadarkoli
zatečemo k tebi.
Hvala ti, da nam svetuješ
in da si vedno ob nas,
da nam daješ moč, da ne omagamo.
Veseli se naše srce
in raduje se naša duša,
saj nam kažeš pot življenja.
Amen.

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Ostani z nami Gospod
Tako sta prosila učenca Jezusa, ko
sta ga na veliko noč spoznala po lomljenju kruha v Emavsu. Tako bi rad,
da bi vsi prosili vstalega Gospoda po
končanih velikonočnih praznikih in
še posebej v pripravi na sveto birmo.
Veliko računam na letošnje birmance.
Stalno me prijetno presenečajo.
Glede velikonočnega praznovanja
smo že navajeni na lepo, slovesno in
globoko doživeto praznovanje. Eno
samo prošnjo imamo lahko vsi, da bi
te velike milosti ne šle v pozabo, da
bi stalno iz njih črpali moč in radost,
ki smo ju bili deležni v velikonočnem
praznovanju.
Vsej župniji bi se rad iz srca zahvalil
za vse, nekaterim pa seveda še posebej. Gotovo bi koga pozabil, Bog pa ne
pozabi nikogar, ker ni tak kot smo ljudje. Naj on vsem in vsakemu posebej
povrne vso ljubezen, vero in pomoč,
ki ste jo nudili ob tem praznovanju,
toplo pa se priporočam tudi za pomoč
pri pripravi birme, ki je pred nami.

Devetdnevnica
pred birmo
To je najlepša, najvažnejša in zadnja
priprava, podobna pripravi učencev,
združenih ob Mariji pred binkoštnim
praznikom. Te dni me je ganila mama
birmanca, ki je prinesla za sveto mašo

za naše birmance. Vse starše ali vsaj
enega domačega, toplo vabim vsak
dan, da z molitvijo pri maši podpremo
naše mlade kristjane. Tudi celotna župnija naj se pridruži; posebno vabim
vse molitvene skupine, botri pa že
tako molijo in tudi birmanci zanje.
Pridite vsak dan v cerkev že 15 minut prej, da bomo ponovili pesmi in se
naučili eno, ki jo bomo zapeli ob sami
birmi staršem in botrom. Po obhajilu
molimo vsak večer molitev k Svetemu Duhu in za botre. Ne pozabite pa
tudi doma moliti v ta namen. Po dobri pripravi boste videli, kaj zna Bog
narediti v dušah. Sveti Duh prinaša
vedno samo dobre novice in ustvarja
vse novo. Nebeški Oče ga pošilja vedno
kot prinašalca miru in upanja, pomaga nam dvigniti oči, razsvetli nam pogled, dopusti nam, da odkrijemo, da je
tudi sredi tolike bede nekaj nadnaravnega, kar lahko spremeni stvari.

Srečanje z g. škofom
Vsake 4 leta je ob birmi tudi vizitacija župnije. G. škof kot vrhovni pastir
mora biti seznanjen z življenjem v
vsaki župniji. Že prej po namestniku
arhidiakonu opravi, na temelju župnikovega napisanega poročila, pregled
podružnic, farne cerkve in se pogovorita o vsem, še zlasti o pastoralnem
delu. Pred samo birmo pa se birmovalec sreča z vsemi učenci verouka,
njihovimi starši in sodelavci ter vso
župnijo. Pri nas bo to srečanje v torek,
25. aprila, kot ste že brali v velikonočnih Oznanilih.
V ponedeljek, 24., bo devetdnevni-

ca v Podgorici, kjer bo Markova procesija izpred kapelice v cerkev. Pridite
birmanci bolj spredaj, da bomo lahko
zmolili naše molitve.
V torek torej pride ob 18.00 g. škof
dr. Franci Šuštar. 15 minut prej bodite vsi zbrani v cerkvi, da bomo zapeli
pesem, pozdravili škofa, birmanci pa
se mu bodo še posebej predstavili. Po
srečanju bo šel g. škof spovedovat, mi
pa bomo imeli sveto mašo in devetdnevnico. Takoj po sveti maši pa bo
sledilo srečanje za vse, ki ste posebni
sodelavci v župniji, kjer bomo g. škofu povedali, kako in kaj delamo, on pa
nam bo dal svoje napotke.
Po tem pogovoru pa ste vsi vabljeni
k skromni prijateljski večerji.

kratka vaja za ministriranje pri birmi.
Med delitvijo zakramenta birme bo
tišina, da boste vsi slišali svojega birmanca, kdaj bo prejemal zakrament,
in goreče zanj molili. Nihče naj med
birmo ne fotografira ali snema, saj
bo uradni fotograf, ker to moti sveti
obred.
Od darov, ki jih boste ob birmi darovali v košarico, damo tudi dar g. škofu.
Slovesnost svete birme ni samo za
domače, pač pa je za vso župnijo priložnost, da globlje začutimo, da smo
vsi v župniji ena družina, ki v medsebojni pomoči potuje obljubljeni sreči
naproti. Pokažimo to in se skupno veselimo.

Krašenje in
čiščenje cerkve

Šmarnice

Tudi na zunaj je potrebno pred slovesnostjo birme marsikaj urediti, da
je praznovanje čim lepše. Ker letos 9.
razred ni čistil cerkve po cvetni nedelji, jih bomo prosili, da bi to naredili v
petek po devetdnevnici.
Že vrsto let prispeva vsak birmance
5 evrov za krasitev, da se ob slovesno
okrašeni cerkvi spomni, kako je lepa
njegova duša in da je tudi sam k temu
nekaj prispeval. Denar oddajte svojim
animatorjem.
Sveta birma bo v nedeljo, 30. aprila,
ob 10.00. 15 minut prej naj se birmanci in botri zberejo pred župniščem, da
bodo šli v sprevodu v cerkev. Šopke za
na prsi naj si birmanci nabavijo sami.
Vsi ministranti, ki niste birmanci,
pridite v soboto k maši; po njej bo

Takoj po birmi, v ponedeljek, pa je
že 1. maj in z njim začenjamo šmarnično pobožnost, v čast naši nebeški
Materi Mariji. Šmarnice bodo vsak
dan zvečer ob 19.00 v župnijski cerkvi, razen ob sobotah, ko so ob 8.00
zjutraj. Otroci bodo dobivali vsak dan
nalepke, na koncu pa bodo dobili nagrade za svojo zvesto udeležbo.
Šmarnična pobožnost bo tudi v Ponikvah in Kompoljah ter na Mali Ilovi
Gori.
Farno žegnanje bo v nedeljo, 7. maja.
Dopoldanske maše bodo slovesnejše,
pri vseh mašah pa je ta dan darovanje
za potrebe cerkve; dar prinesete pri
darovanju k oltarju.
Župnijska KARITAS ima sestanek v
sredo, 26. 4., ob 20.00.

Ob smrti svojcev so darovali:
✝
Ob smrti JANEZA NOVAKA so darovali: žena Krista
dar za cerkev in za 5 maš, otroci Jani, Andrej, Beti in
Irena vsak dar za cerkev in po 4 maše. Druž. Goličnik,
druž. Rajh, druž. Colnarič in druž. Oset so dali dar za

Pon. 24. 4.
Fidelis
Tor.25. 4.
Marko

Pdc.
Pon.
Vid.

19.00 Janez Novak, 8. dan
Alojz in Kristina Jamnik, Pdc.
19.00 Vsi Juvančevi
19.00 Za naše birmance
Marija Hočevar

Sre. 26. 4. Vid.
Mati d. sveta

19.00 Angel Grm, 30. dan
Anton Strah

Vid.

19.00 Vida Tomšič, 8. dan
Za naše birmance

Čet. 27. 4.

Pet. 28. 4. Vid.
Peter Chanel

19.00 Marija Babič in vsi Prosenčevi

Sob. 29. 4.
Katerina
Sien.

Vid.
Kom

8.00 Miroslav Rozman, 8. dan
19.30 Alojz Prijatelj, obl., K.30
Stane Mesojedec, obl., K.62

Ned. 30. 4.
3. velikn.
BIRMA

Vid.
Vid.
Pon.

7.30 Po namenu Krašovčevih, Predst.
10.00 Za birmance in vse farane
19.00 Anica in Ivan Novak, obl.

Vid.
Pon. 1. 5.
Pon.
Jožef delavec
Vid.

8.00 Vsi Jerič in Menart, Z.v., obl.
9.30 Vsi Tomšičevi
Ana in Frančiška Brodnik
19.00 Janez Vidmar, obl., Zg.

Vid.
Kom.

19.00 Janez Grandovec, obl., C.
19.00 Kristina Adamič, obl.
Vsi Drnulc, K.86

Vid.

19.00 Jakob Bukovec, obl., B.v.
Marija Novak, Benduhova

Vid.
I.G.

19.00 Joče in Marija Babič, obl., Pdg.
19.00 Terezija in Jože Jamnik
Angela Goršič

Pet. 5. 5.
Prvi petek

Vid.

19.00 Milena Jerič, obl., C.
Anton Vodičar

Sob. 6. 5.
Daminik
Savio

Vid.
Kom.

8.00 Anton Miklič, obl., C.
19.30 Marija in Alojz Hrovat, obl.

Ned. 7. 5.
4. velikon.
ŽEGNANJE
Dobri Pastir

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Tor. 2. 5.
Atanazij
Sre. 3. 5.
Filip, Jakob
Čet. 4. 5.
Florijan

cerkev in po 1 mašo, Julij in Fani Kralj sta dala
dar za cerkev. Za 2 maši
je dala druž. Debevec,
druž. Kastelic iz Zg. in
Marija Brezovnik. Po
1 mašo pa: Jožica in
Milana Koželj, Tjaša in
Rok Starec, druž. Starec, Vel. Račna, Cveta iz
Hinj, Selškovi – Smuka,
Kocjanovi, Grabnarjevi,
Kotnerjevi,
Gluščevi,
Rbetovi, Meglenovi, K.
72, Pojetovi, Blatnikovi, Zg., Jožkini iz Ceste,
Drnulčevi iz Strug, Jamškovi iz Oseka, Janez
Palčar z druž., Centrihovi, Mimi Košak, Silva in Tone Fink in Beti
Golob.
✝
Ob smrti VIDE TOMŠIČ je daroval dar za
cerkev in za 2 maši mož
Dušan, sinova Simon in
Aleš ter hči Karmen so
dali dar za cerkev, Justina Grm pa za 1 mašo.

Za farane
Vsi Muhovi
Janez Novak, 30. dan
Milka in Ivan Štrubelj, obl., V.
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