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Molimo ob božji besedi

Gospod Jezus Kristus,
dobri pastir naših duš,
ki poznaš svoje ovce
in moreš doseči srca ljudi,
odpri srce in razum tistih mladih,
ki iščejo in pričakujejo besedo resnice
za svoje življenje.
Naj čutijo, da bodo našli pravo luč
le v skrivnosti tvojega učlovečenja.
Zbudi pogum tistih, ki vedo,
kje je mogoče najti resnico,
pa se boje, da bi mogel
tvoj nagovor preveč zahtevati.
Zdrami srca tistih mladih,
ki bi radi hodili za teboj,
a ne morejo premagati 
svoje negotovosti in bojazni
ter končno gredo
za drugimi glasovi po poteh,
ki so slepe ulice.

Sv. Janez Pavel II., Pošlji delavce na svojo žetev

Jezus je BESEDA,
ki jo je treba razglašati.
Jezus je RESNICA,
ki jo je treba povedati.
Jezus je ŽIVLJENJE,
ki ga je treba živeti.
Jezus je LJUBEZEN,
ki jo je treba ljubiti.
Jezus je VESELJE,
ki ga je treba deliti z drugimi.
Jezus je MIR,
ki ga je treba podarjati.
...
Zame je Jezus moje vse nad vsem.

Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Pojdite v miru

Take so zadnje besede na koncu sve-
te maše. Slovenski prevod ni najbolj-
ši. Latinsko se pravi Ite missa est, kar 
pomeni: Pojdite, poslani ste! Poslani 
ste v svet, da boste živeli to, kar ste sli-
šali, doživeli in za kar ste bili usposo-
bljeni pri sveti maši. Zakaj vam danes 
to pišem? V nedeljo smo imeli v naši 
župniji sveto birmo. Naši birmanci so 
bili napolnjeni s Svetim Duhom, ki jim 
je podaril svoje darove, mi vsi pa, ki 
smo že prej prejeli ta zakrament, smo 
obnavljali v sebi krstno in birmansko 
milost, da bi mogli biti priče Jezusove 
ljubezni v svetu.

Moje srce je bilo polno veselja in 
goreče prošnje za te mlade ljudi, ki so 
se lepo, z veseljem pa tudi resnostjo 
pripravljali na birmo in ponosno sto-
pali pred škofa, ki jih je birmal. Med 
devetdnevnico, ko ste mnogi starši, 
stari starši, botri in drugi kar vsak dan  
prihajali k mašam in molitvam, sem 
čutil, da po birmo ne boste rekli: Zdaj 
smo vse opravili, adijo Bog, Cerkev, 
duhovniki, ko bomo kaj rabili, bomo 
pa spet prišli, sicer pa boste pred nami 
imeli mir. Bog res želi, da bi živeli z 
mirom v srcu, svet in hudobni duh pa 
bo naredil vse, da bi tega miru in spo-
kojnega veselja v srcu ne čutili. Skušaj-
te se upreti takim prišepetavanjem, 
ne pozabite, kdo vas resnično ljubi in 
vam želi dobro, zato se vsaj s kratko 
molitvijo vsak dan spomnite na Boga, 

Jezus: SKRIVNOST

Jezus, berem tvoje besede:

»Jaz sem pot, resnica in življenje.«

To me očara. Ti si pot.

Če te res poskušam, najdem pot v 

življenje.

V tem svetu tisočerih ponudb ne 

ostajam brez smerokaza.

Ti si resnica.

Če se potopim v tvoje besede, 

naenkrat spregledam.

Jasno vidim dno. In čeprav je na 

zunaj še vse nejasno, že slutim:  

v globini se mi razkrije resnica.

Ti si življenje, Jezus.

Toda včasih si mi nekako tuj.  

Ne razumem te.

Kot da se mi skrivaš za steno.  

Toda če tvoje besede vzamem 

resno, sem ti vedno bliže: če sem 

na poti do tebe, oživim na zunaj iz 

svoje notranjosti.

Ko se v meni nekaj prebudi,  

te končno spoznam.

In ko sem poln/a življenja,  

te izkusim: v moji živosti se mi 

razkrije skrivnost.

Nisi več daleč od mene.

Na vsaki poti, v vsaki resnici, ki jo 

razkrijem, v življenju, ki ga čutim, 

povsod se me dotakneš, vedno si 

ob meni.

Anselm Grun, Dotakni se me



v nedeljo pa pridite k njemu, da vas 
napolni s svojo močjo, da boste modri, 
pametni, veseli ljudje, ki bodo še dru-
gim pomagali postajati vedno boljši.

Komu bi se moral ob tej priložnosti 
zahvaliti, da je slovesnost birme bila 
tako lepa? Seveda najprej vam, vašim 
staršem, botrom, birmanskim anima-
torjem. Zahvala Podgori, Bruhanji vasi 
in Podpeči, ki ste postavili tako lep sla-
volok in mlaj ter spletli vence, zahvala 
Nini in Tončki ter Milanu in Tonetu za 
pomoč pri krašenju cerkve, pevcem za 
čudovito petje in ministrantom. Hva-
la tudi za pozornost, ko ste g. škofu, 
duhovnikoma in katehistinjam s šop-
ki pokazali hvaležnost, hvala pa tudi 
za denarne darove v košarico, saj ste 
darovali to nedeljo 2015 evrov.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil 
tudi za darove, ki ste jih dali ob veliko-
nočnih praznikih: na veliki četrtek za 
misijonarja Toneta in s. Tadejo, ko ste 
darovali 1560 evrov, in na veliko noč, 
ko ste spet darovali 2435 evrov. Vaša 
dobrota je res velika in verjemite, da 
Bog nobenega daru ne bo pozabil. Oba 
duhovnika sva tudi iz srca hvaležna za 
darove pri blagoslovu jedil. Skušava s 
temi darovi modro gospodariti in na-
rediti kaj dobrega.

Praznik prvega  
svetega obhajila

Pred nami pa je spet drug lep dogo-
dek, ko bo letos kar 41 otrok tretjega 
razreda prejelo prvo sveto obhajilo. To 
bo v nedeljo, 21. maja pri pol enajsti 
maši. Celo leto se pripravljamo na ta 
lep in pomemben dogodek. 

V soboto bo za prvoobhajance, star-
še in domače sveta spoved. To je izra-
zito družinski in župnijski praznik, 
zato domače pa tudi vso župnijo to-
plo vabim, da bi ga globoko doživeli, 
predvsem pa z molitvijo spremljamo 
naše mlade kristjane. Pri nas imamo 
že dolgo navado, da starši pripeljejo 
otroka ne le v cerkev, pač pa tudi k 
svetemu obhajilu. Vsi vemo, kako je 
prejem obhajila sveta stvar, zato to na-
redimo skrajno spoštljivo. Tudi starši, 
ki ne morejo prejeti obhajila, zlasti, 
če niso cerkveno poročeni, morda pa 
tudi nimajo dovolj vere v Jezusovo 
navzočnost v posvečenem kruhu, ker 
so dali otroka k verouku in želijo, da 
prejme prvo sveto obhajilo, naj ga pri-
peljejo in pokažejo, da sami obhajila 
sicer ne bodo prejeli, zelo pa cenijo, da 
ga bodo prejeli otroci. Zelo spoštujmo 
prepričanje in svobodo vsakega.

V nedeljo, 14. maja, lepo vabim vse 
starše prvoobhajancev po večerni maši 
na sestanek, kjer se bomo pogovorili 
še vse drugo.
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Pon. 8. 5.
Bonifacij

Vid.

Pon.

19.00

19.00

Milan Krašna, 30. dan
Anton Babič, Zg. 29., obl.
Anton in starši Hočevar

Tor. 9. 5.
Izaija

Vid.

Kom.

19.00

19.00

Stane Berlan
Vsi Šporarjevi, Vid. 33 C
Julka Vodičar, obl.

Sre. 10. 5. Vid. 19.00 Angela Šuštar, obl., B. v.
Franci Prijatelj, obl., K.

Čet. 11. 5.
Odo

Vid.
I. G.

19.00
19.00

V zahvalo in pomoč trpečim
Druž. Miklavčič

Pet. 12. 5.
Leop. Mandič

Vid. 19.00 Vsi Lovrenčevi, C.
Angel Grm

Sob. 13. 5.
Fatim. M. B.

Vid.
Kom

8.00
19.30

Vida Tomšič, 30. dan
Janez in Frančiška Adamič, K. 26.,obl.

Ned. 14. 5.
5. velikon.

Justina

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
 10.00
 10.30
 19.00

Za farane
Za gasilce in vaščane
Franc Glač, obl., Pdg.
Jože in Roza Klinc, C.

Pon. 15. 5.
Izidor

Vid.

Pon.

19.00
 

19.00

Ilija Klarić, obl., Predst.
V čast Sv. Duhu v zahvalo
Antonija in starši Žnidaršič
Brane Miklič, 8. dan

Tor. 16. 5.
Janez  

Nepom.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Anica Kralj, obl., Pdc.
Živi in pok. Venčeči

Sre. 17. 5.
Jošt

Vid. 19.00 Miroslav Rozman, 30. dan
Pavle Šuštar, obl., Predstr.

Čet. 18. 5.
Feliks

Vid.
Pdg.

19.00
19.00

Frančiška in Franc Kralj, obl., Zg.
Neža Šporar

Pet. 19. 5. Vid. 19.00 Tone Kastelic, obl., C.
Sob. 20. 5.

Bernardin S.
Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Vsi Skotnikovi, M. v.
Angela in Franc Zupančič

Ned. 21. 5.
6. velikon.

PRVO  
OBHAJILO

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Jože in starši Levstik
Za prvoobhajance in domače
Milan Pečjak, V.

Prispevek za krašenje cerkva navadno zberete v 
maju. Tako vsaka hiša, ki je vesela, da imamo cerkev 
lepo okrašeno, prispeva nekaj denarja. Vsakega daru 
smo veseli, nikogar pa ne silimo, da mora dati; kdor 
da, naj da z veselim srcem. 

Žegnanje v Ponikvah 
bo v nedeljo, 14. maja, 
kjer se ob svetem Flo-
rijanu navadno zbere-
jo tudi mnogi gasilci, 
saj je sveti Florijan 
njihov zavetnik. Sveta 
maša bo ob desetih.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti Janeza No-
vaka je darovala Kmetij-
ska zadruga Dobrepolje 
dar za cerkev.

✝

Ob smrti MIROSLAVA 
ROZMANA je dal dar za 
cerkev brat Milan in Bo-
jan Čertalič. Nekdanji de-
kliški zbor pa je daroval 
za 2 maši.

✝

Ob smrti Lucije Zel-
nik je dala za 1 mašo 
Fani Oblak, Po. 60.


