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Molimo ob Božji besedi

Nebeški Oče,
z vso svojo ljubeznijo obdari
naše zamejce in rojake po svetu,
da bodo ostali zvesti Bogu in domovini.
Odgovorne v vladi spodbujaj,
da bi se bolj dosledno in odločno zavzemali
za spoštovanje mednarodnih zavez,
kar bi našim rojakom omogočilo
boljše možnosti za življenje
ob drugih narodih in jezikih.
Zahvaljujemo se ti zanje
in njihovo ohranjanje
narodnih in verskih vrednot.
Priporočamo jih v varstvo in blagoslov
naši skupni Materi, ki jo častimo kot
Marijo Pomagaj in Kraljico Slovencev.

Jezus nas danes vabi:
»Pridite k meni vsi,
ki ste utrujeni in obteženi,
in jaz vas bom poživil.«
Vsak od nas nosi svoje težave,
zato je toliko vredno,
če se znamo ob Božji ponudbi sprostiti,
umiriti in nabrati novih moči
za življenje.
Vse to nam ponuja evharistija,
samo nekaj prave ponižnosti
in predanosti je treba,
da se odpremo Božji milosti.
Storimo to tudi v teh počitniških dneh.
Pristopimo k Jezusu
in mu dovolimo, da nas poživi!

Novomašniki, ljubezen,
osrečevanje
Nekoliko nenavaden naslov. Te dni
sam, pa verjetno še kdo, ki mu ni vseeno
za Cerkev, mislimo, pa tudi molimo za
letošnje novomašnike. Le trije so v vsej
Sloveniji. Pa ne gre za številke. V letu, ko
sem bil jaz posvečen, nas je bilo 64. Tudi
to je bilo nenavadno. Cerkev na Slovenskem bi potrebovala letno od 20 do 30
duhovnikov, če bi želeli, da bi župnije,
tako kot zdaj, imele dušne pastirje. Duhovni poklic je Božja izvolitev nekoga v
službo svojim bližnjim. Bog je ljubezen.
Vse dela iz ljubezni. Vse stvarstvo je sad
njegove ljubezni, posebno človek, ki ga
je obdaril z razumom, svobodno voljo
in ga sprejel za svojega otroka. Torej
naj bi bilo tudi naše življenje in vse delo
polno ljubezni. Sprašujem se, ali kristjani vemo in se zavedamo tega. Ali je
naše življenje polno ljubezni, ali so naši
odnosi do duhovnikov sad ljubezni, ali
si enostavno domišljamo, da bi duhovnikov moralo biti dovolj, še posebno,
dokler in kadar jih mi potrebujemo, zanje pa prav nič ne naredimo ali jih celo
nimamo radi.
Sam zagovarjam, da ima Božje ljudstvo toliko duhovnikov, kolikor jih resnično v Bogu, ki je ljubezen, v ljubezni
potrebuje. Žal se dogaja, da za duhovnika vemo samo, kadar ga potrebujemo,
in gorje, če nam vsega ne ustreže tako,
kot smo si zamislili. Da bi zanj molili,
mu pomagali, ga skušali razumeti, to pa
ne pride v poštev. Zato ni čudno, da Bog
takemu ljudstvu ne bo dal duhovnikov.
V knjigi Preden odidem piše ameriški
priljubljeni mislec in pisec Peter Kreft
svojim otrokom, ki jih je imel zelo rad,
takole: »Predstavljajte si, da ste ob moji
smrtni postelji. Nekega dne bo itak

tako. Vprašali bi me, kaj lahko, oče, še
storimo zate, da bi te osrečili.«
Odgovoril bi: »Vaše življenje naj bo
polno ljubezni. Ljubite svojo mater.
Ljubite svojega zakonca in ljubite svoje
otroke. Z vsemi bodite potrpežljivi, saj
morajo biti tudi oni potrpežljivi z vami.
To omogoči le ljubezen, ki vse spremeni
v radost. Če želimo prav ljubiti, pa potrebujemo več kot le potrpežljivost, moramo druge tudi razumeti, se vživeti v
njihove duše, njihova življenja. Potem je
potrpežljivost dosti lažja.«
To velja za vsakega človeka. Ker pa je
vsak duhovni poklic last vsega človeštva,
še posebno pa vsak župnik oče župnije,
bi morali tudi njega razumeti, potrpeti,
skratka ga ljubiti. Ko bomo to delali in
vse prekvasili z vsakdanjo molitvijo, sem
prepričan, da tudi duhovnih poklicev ne
bo manjkalo.

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Državni prazniki
Letos je bil dan državnosti na nedeljo. Vsako nedeljo je ob desetih na radiu
Ognjišče in na tretjem programu prenos
svete maše. Ker se ravno ta čas peljem
z avtom iz Ponikev, poslušam te prenose. V nedeljo, na praznik državnosti, je
duhovnik na začetku svete maše povabil občestvo, naj se ne pozabi pokesati
greha, ko svoje države dovolj ne spoštujemo. Gledal sem, koliko je izobešenih
državnih zastav. Od Ponikev do sredine
Kompolj sem jih naštel 12. Kje je naša
državniška zavest, kje je naša ljubezen
do domovine, ki je za kristjana, kot je
zapisal Cankar, med tremi največjimi
stvarmi: MATI, DOMOVINA, BOG.

Dela na cerkvah
Že zadnjič sem omenil, da smo dobili
mojstra, ki je obnovil že precej načeta
glavna vrata in obe stranski vrati župnijske cerkve. Župnijska cerkev stoji na izjemno izpostavljenem delu, zlasti glavna
vrata morajo prestreči vse nevihte in vso
vročino, in ker niso bila ustrezno zaščitena, so bila potrebna temeljite obnove.
Stala je 1800 evrov.
V Ponikvah pa smo obnovili klopi in
vse tlake, kar je stalo 1380 evrov.
V Podgorici zvesto obnavljajo svetnike, ki so napadeni od lesnega črva. Sedaj
je v obnovi sv. Janez.
Ne bomo imeli posebnih nabirk; kdor
more in čuti dolžnost, naj svoj dar da v
nedeljsko puščico.
Zelo v slabem stanju pa je tudi križ
na pokopališču. Oglejte si ga. Tudi ta je
izpostavljen vsem vremenskim neprilikam, zato bomo tudi njega dali restavrirati. Obnovljen bo nekje do praznika
vseh svetih.

Zahvala
Vsem, ki ste v veroučna spričevala dali
kak dar, se vsi, ki poučujemo verouk,
najlepše zahvalimo. S tem ste pokazali,
da naše delo cenite in ste zanj hvaležni.
Hvala in Bog povrni Podgorici, ki je
zbrala dar za rože.

Zbiranje barvic in svinčnikov
za Etiopijo
Matija Klinc iz naše župnije in njegova punca Ana se poleti za en mesec
odpravljata na misijon v Etiopijo, kjer
bosta pomagala v bolnišnici, sirotišnici
ter šoli. Pri organizaciji jima pomaga

slovenski misijonar Jože Andolšek. Etiopijski otroci se bodo med drugim zelo
razveselili barvic (tudi šilčkov, radirk ...),
zato ste lepo vabljeni, da prinesete te
stvari, rabljene ali nove, ki jih ob koncu
šolskega leta morda ne potrebujete več.
Stvari se bodo zbirale v škatli pred glavnim vhodom župnišča. Dobrodošel je
tudi finančni dar, ki ga lahko prinesete
gospodu župniku. Dar bo šel v celoti za
misijon v Etiopiji. Za vsak materialni ali
finančni dar že vnaprej boglonaj.

Spored ministriranja v
počitnicah:
V ponedeljek: Anabel Brezovar, Izabel
Brezovar, Svit Duščak, Anže Ahačevčič.
V torek: Rebeka Erčulj, Natalija Erčulj,
Maša Klinc, Nina Lumbar, Lana Virant.
V sredo: Vid in Klemen Marolt, Nejc in
Manca Jamnik.
V četrtek: Luka Grm, Jakob, Peter in
Matevž Sadar.
V petek: Ana in Marija Grandovec, Ana
in Eva Žnidaršič, Nikolas Glover, Lina in
Brina Strnad.
V soboto: Klara in Emil Šinkovec, Bogdan Zrnec, Rok in David Kastelic, Blaž
Klinc in Andraž Janežič.
V nedeljo ministrirate vsi in se razdelite na vse maše. Pri vsaki maši vam
bo duhovnik napisal točko. Glavno točko seveda da Bog sam, ta je najvažnejša.
Jezus bo vesel, če boste prišli tudi kak
drug dan, saj vse vedno ljubeče čaka.

Ob smrti svojcev so darovali:
✝
Ob smrti MARIJE ŠUŠTAR so darovali:
dar za cerkev in za 2 maši Drago Erčulj,
po 1 mašo pa so dali: Marija Prijatelj,
Vika in Hočevarjevi iz Podpeči.

Pon. 3. 7. Vid.
Tomaž, ap. Pon.
Tor. 4. 7.
Uroš

Vid.
Kom.

Sre. 5. 7. Vid.
Ciril, Metod

7.30 Marija Drobnič, 8. dan
19.00 Frančiška Tomšič
19.00 Alojz Žnidaršič, 30. dan
Alojz Jamnik, obl., Pdc.
19.00 Klavsovi i n Mari Kavčič
7.00 Ela Lenarčič in starši Zalar, obl.

Čet. 6. 7.
Marija
Goreti

Vid.
I. G.

19.00 Rudi in Kristina Okorn, obl., Vod.
Vera Vidmar, 8. dan
19.00 Marija Križman, obl.

Pet. 7. 7.

Vid.

19.00 Tone in ostali Lohkar, obl., B. v.

Sob. 8. 7.
Vilibald

Vid.
Kom

8.00 Franc, Mimi in starši Kastelic, B. v., obl.
19.30 Starši Adamič in Rozalija Nose

Ned. 9. 7.
14. med
letom
Kit. Muč.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Pon. 10.7.
Amalija

Vid.
Pon.

7.30 Janez in Tončka Novak, Z. v., obl.
19.00 V zahvalo Kraljici zdravja
19.00 Antonija Mlakar, obl.

Za farane
Franc Škulj, obl.
Za zdravje M
Anton Zupančič, 30. dan

Tor. 11. 7.

Vid.

Sre. 12.7.

Vid.

Čet. 13.7.
Henrik

Vid.
Hoč.

19.00 Peterlinovi, Vid.
20.00 Vsi Pajkovi

Pet. 14. 7.

Vid.

19.00 Terezija in Anton Zabukovec, obl., Z. v.

Sob. 15.7.
Bonaventura

Vid.
Kom.

8.00 Janez Novak, M. v.
19.30 Druž. Vergo, Komp.

Ned. 16. 7. Vid.
Pon.
15. med
Vid.
letom
Karmelska M. Vid.

7.00 Marija Šuštar, 30. dan

7.30
9.00
10.30
19.00

Za farane
Franc Juvanc, obl.
V čast Sv. Duhu, M. v.
Tončka in vsi ostali Žnidaršič, V.

Pon. 17. 7.
Aleš

S. A.
S. A.

9.00 V zahvalo sv. Antonu
19.00 Marija in Jože Kastelic, Z. v., obl.

Tor. 18. 7.
Eli

Vid.
Kom.

19.00 Ana Novak, B. v., obl.
19.00 Starši in vsi Štihovi, K.

Sre. 19. 7.

Vid.

Čet. 20. 7.
Marjeta

Vid.
I. G.

19.00 Angela Sušnik in ostali iz župnišča
20.00 Anton Kastelic

7.00 Kristina Kovačič, obl., V.

Pet. 21. 7.

Vid.

19.00 Šteh in Žlajpah

Sob. 22. 7.
Marija
Mag.

Vid.
Kom

8.00 Ivan in Frančiška Kaplan, obl., V.
19.30 Starši Kavčič in Hren

Ned. 23. 7.
16. med
letom
Krištofova

Vid.
Pon.
S. A.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Za farane
Jože Levstik, obl.
Vsi Drobničevi, C.
Marija Drobnič, 30. dan

✝
Ob smrti ANTONA ZUPANČIČA so darovali: dar
za cerkev in za 10 maš je
dala sestra Fani z družino,
dar za cerkev in po 2 maši
sta dali sestri Marija in sestra Ivanka z družinama
ter nečakinja Petra z družino. Dar za cerkev in za
1 mašo so dali Gučmanovi
iz Z. v. Za 2 maši je dala
Kristina Jančar, za 4 maše
vaščani Podgorice, po 1
mašo pa so dali: Pisančevi,
Zupančič (Struge), Amalija
Nučič, Micka Štih, Marija
Pavlovič, Anica Hribar, nečakinja Alenka z družino
in Bernarda Ržek.

✝
Ob
smrti
MARIJE
DROBNIČ so dali domači
za 5 maš namesto molitve
na domu ter dar za cerkev
in za 2 maši, nečakinja Anica s Tonetom je dala dar za
misijone in za 2 maši, dar
za cerkev in za 1 mašo so
dali Bakalovi iz Podpeči,
pranečaki: Tomaž, Primož
in Darja so dali za 3 maše,
pranečaki: Simona, Bojan,
Marko in Tanja za 4 maše.
Po 1 mašo pa so dali: Prelesnikovi, Z. v., Rezka Hočevar, Drobeževi, Šinkovčevi iz Ljubljane, sestrična
Majda Čamernik in Grmovi, Z. v.
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