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Molimo ob božji besedi

O, Sveti Duh, dopolni v nas delo,
ki ga je začel Jezus.

Naj nas noben interes  
ne naredi malodušne

in ne izvotli v nas zahteve po pravičnosti.
Nobena preračunljivost

naj ne utesni neskončne širine ljubezni
in je ne poniža v ozko sebičnost.

Vse na nas naj bo veliko:
ko iščemo in spoštujemo resnico; 

ko smo pripravljeni na žrtve,
če je treba do križa in smrti.

Vse na nas naj odgovarja molitvi,
s katero se je Kristus

v poslednjih trenutkih obračal na Očeta.
Odgovarja naj tebi, Sveti Duh,

ki sta te Oče in Sin hotela podariti  
Cerkvi in njenim ustanovam, 

posameznim dušam
in celim narodom:  

tebe, o Duh ljubezni!
Amen.

Pridi, Sveti Duh, ki daješ življenje,
napolni nas s svojo močjo!
Tolažnik, ki mehčaš srca,

opora, ki nam jo podarja Oče,
iz tebe izvira življenje, luč in ogenj,
nam šibkim daješ moč in pogum,

pridi naš gost,
ki razsvetljuješ srce in duha,

v nemiru nam podarjaš počitek,
v vročini nas ohladiš.



Prošnji dnevi in 
vnebohod

V tednu, ki je pred nami, so najprej 
trije prošnji dnevi, ko se Bogu zahva-
ljujemo za vse zemeljske darove, da 
živimo v mirnih časih in da nam niče-
sar ne manjka. Kot vsako leto se bomo 
tudi letos zbrali v ponedeljek pri ka-
pelici v Podgorici, v torek v Podpeči, v 
sredo pa v Podgori in v procesiji med 
petjem litanij vseh svetnikov odšli v 
tamkajšnje cerkve, kjer bomo imeli 
sveto mašo in šmarnice.

V četrtek pa je slovesni praznik Go-
spodov vnebohod. Svete maše bodo v 
prazničnem redu. Na Vidmu ob 9.00 in 
19.00, v Ponikvah ob 20.00, v Kompo-
ljah pa ob 19.30.

Takoj za tem pa pričenjamo devet-
dnevnico k Svetemu Duhu za binkošti, 
ki bodo 10 dni po vnebohodu. Vzemi-
mo si čas za to devetdnevnico in oku-
sili bomo sadove Svetega Duha.

Dan pred vnebohodom, 24. maja, 
je tudi praznik Marije pomagaj, ko 
je lepo, če prižgemo na oknu svečko 
v znamenje, da smo povezani z vsemi 
vernimi Slovenci po svetu, sami pa se 
udeležimo svete maše in petih litanij.

Obisk skavtov iz Kranja, ki so bili pri 
nas prejšnji vikend, je naredil na vse, 
ki smo imeli z njimi kaj stika, izre-
den vtis. 70 mladih ljudi je napolnilo 
naš mladinski dom. Prva izjava, ki so 
jo imeli, je bila: »Dajte nam kakšno 
delo!« Eni so urejali okolico mladin-
skega centra, drugi kosili vrt, tretji se-
sali cerkev, četrti pomagali krasiti, res, 
vsega spoštovanja vredni.  V nedeljo so 

pripravili tudi lepo sveto mašo in polni 
hvaležnosti zapustili župnijo. Veselim 
se, da je tudi nekaj naših mladih pri 
skavtih, da bodo tako, kot smo imeli 
že nekoč, spet vpeljali nekaj skavtske-
ga duha v našo župnijo.

REDNA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 
29. maja, ob 20.00 v župnijski dvorani. 
Pri nekaterih članih je nekoliko upa-
dlo navdušenje. Vsi ste prav lepo va-
bljeni na to sejo.  

PRIPRAVA NA KRSTE, ki bodo na bin-
košti, 4. junija, bo v četrtek, 25. maja, 
ob pol devetih zvečer.

Blagoslov traktorjev bo to nedeljo, 
21. maja, ob 15.00 na postaji v Pred-
strugah.

Družinsko mašo, ki bo v nedeljo, 
28. maja, ob pol enajstih pripravljajo 
učenci 4., 5. in 6. razreda.

Sestanek za vse, ki poučujejo vero-
uk, bo v soboto, 27. maja, po maši ob 
osmih.
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Pon. 22. 5.
Marjeta

Pdc.

Pon.

19.00

19.00

Ivan in starši Žnidaršič, V. 16
Marija Strah, V. 61 A
Lucija Zelnik

Tor. 23. 5.
Servul

Pdč.
Kom.

19.00
19.00

Janez, Julijana in Karol Samec, obl. 
Jože Šporar, 8. dan

Sre. 24. 5.
Marija Pom.

Pdg. 19.00 Vsi Prijatelj, Pdg.

Čet. 25. 5.
VNEBOHOD

Beda

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
19.00
19.30
20.00

Ana Drobnič, Vid. 26, obl.
 Milan Krašna
Tilen in Vida Starkež
Franc Pavlin

Pet. 26. 5.
Filip Neri

Vid. 19.00 Tončka in Ciril Petrušen, C., obl.
Albina in vsi Žnidaršič, Zg.

Sob. 27. 5.
Alojzij Grozde

Vid.
Kom

8.00
19.30

Angela in Aleš Strnad, M. v., obl.
Tončka Mesojedec

Ned. 28. 5.
7. velikon.
Ned. druž. 

občil

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Vsi Prhajevi, 51
Milan Zevnik, Pdc.
Janez in Ana Andolšek, obl., Pdč.

Pon. 29. 5.
Maksim Em.

Vid.
Pon.

19.00
 19.00

Vsi Erjavčevi, C.
Rozi in vsi Lekčevi

Tor. 30. 5.
Kancijan

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Vsi Kastelic in Tomšič, V. 64, obl.
Vsi Rusovi, K. 54, obl.

Sre. 31. 5.
Mar.  

obiskanje

Vid.
Pon.

19.00
20.00

Frančiška in Janez Tomšič, obl., Zg.
Sklep šmarnic

Čet. 1. 6.
Justin

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

V zahvalo za zdravje D.
Vsi Kadunčevi

Pet. 2. 6.
PRVI PETEK

Vid. 19.00 Za zdravje Helene P.

Sob. 3. 6.
Karel Lwanga

PRVA SOB.

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Vsi Šporarjevi, V. 33 C
Vsi Gačnikovi ‒ Oploški
Nada Berus

Ned. 4. 6.
BINKOŠTI
Peter Ver.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00
10.30
19.00

Za farane
V dober namen K.
Franc Kastelic, obl., B. v.
Janez Petelinšek, obl.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Za Lucijo Zelnik je 
dala za 2 maši Marija 
Ahčin.

✝

Ob Smrti BRANETA 
MIKLIČA so dali dar za 
cerkev domači, Marja-
na in Tomaž Škulj pa 
sta dala za 1 mašo.

✝

Ob smrti JOŽETA 
ŠPORARJA so dali dar 
za cerkev in po 2 maši 
žena Marija in sin Ja-
nez, hčerka Alenka in 
hčerka Jožica. Za maše 
pa so darovali: Škodo-
vi, Pdg. 36 (1), Vodičar-
jevi, Pdg. (2), Škodovi, 
Pdg. (1), vnukinja 
Manca (1), sestri Mic-
ka in Vera (3), sestra 
Ika (1), brat Matic (1), 
nečaka Luka in Aleš 
(1), nečakinja Stanka 
(1), Micka in Anica iz 
Ribnice, sestrična Vida 
– Janezova (1), sestrič-
na Ika iz Slatnika (1) 
in molitvena skupine 
iz Kompolj 4 maše.



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Človek ali hiša brez 
molitve je kakor polje 
brez dežja

To so besede našega velikega moža 
in blaženega škofa Slomška.

Dragi birmanci in njihovi starši! 
Lepo smo doživeli dan svete birme. 
Bila je lepa priprava, bilo je veliko pri-
pravljenosti in zato sem prepričan, da 
tudi sadovi ne bodo izostali.

Pred nami je veliki binkoštni pra-
znik – praznik Svetega Duha. Iz srca 

vabim vse birmance in domače, da se 
zberemo pri pol enajsti maši k zahval-
ni daritvi, da rečemo še enkrat Bogu 
in drug drugemu HVALA. Hvala za 
velike darove, ki jih je podelil v duše, 
a tudi hvala za vse darove, ki smo jih 
drug od drugega prejemali v teh lepih 
dnevih. Sicer pa je prav, da se vsi, ki 
smo prejeli zakrament svete birme ta 
dan iz srca zahvalimo Svetemu Duhu, 
ki nas razsvetljuje, uči, krepi, tolaži 
in vliva upanje in moč, in ga ponovno 
prosimo, da nas podpira in navdihuje 
tudi v prihodnje. Zelo vsem svetujem, 
da se vsak dan spomnite Svetega Duha 
in se mu priporočite. On zna narediti 
v človeku čudovite reči.

Veliki španski pisatelj LOPE DE VEGA 
je ležal na smrtni postelji. V duhu je 
gledal svoje zelo uspešno življenje, 
saj je napisal čez tisoč dramskih del 
in bil obsut z mnogimi nagradami in 
priznanji. Zdravnik mu je rekel: »Vi 
lahko umrjete srečni. Svet vas ne bo 
pozabil. Odšli boste v zgodovino kot 
velik človek.« Pisatelj pa je odgovoril: 
»Velik je samo tisti, ki ima dobro srce. 
Ko sedaj gledam na vsa svoja dela in 
priznanja, se mi zdijo kot nič proti ti-
stemu, kar človek naredi iz ljubezni 
do Boga in ljudi.«

To modrost in moč pa nam stalno 
daje ravno Sveti Duh. 


