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Duhovna obnova in misijonska nedelja
Človek – majhno, čudovito bitje. Kako
bi mi bilo lahko vseeno zanj? Se mi mora
smiliti?
Kako živi in umira med kamni in betonom,
neprestano v begu in hitenju, kot na hitri
cesti. Kako se muči s svojim zdravjem, s
krvnim pritiskom, srcem, živci: previsok ali
prenizek, preveč ali premalo in z ogromno
težo skrbi in problemov. Vedno išče srečo.
Vendar, preden jo najde, po navadi umre.
Človek, ne živi zaradi denarja, ne obstajaš
zaradi tržišča. Ustvarjen si, da bi bil človek.
Ustvarjen si za svetlobo, za veselje, da bi se
smejal in pel, da bi živel v ljubezni in da bi
bil tu za srečo sebe in drugih ljudi.
Ustvarjen si po podobi Boga, ki je ljubezen.
Ustvarjen si z dlanmi, da bi dajale, s srcem,
da bi ljubilo, in z dvema rokama, ki sta ravno prav dolgi, da lahko objameta bližnjega
in delita ljubezen, ki prihaja od zgoraj.

Danes ne moremo pristopiti k človeku z
»razlogi avtoritete« (moči), ampak le z
»avtoriteto (močjo) razlogov«.
To pomeni: ne od zgoraj, kakor z visoke
prižnice, pokroviteljsko in z dvignjenim prstom. Ljudje pričakujejo, da jim
zahteve vere utemeljimo in pokažemo,
da so pametne in človeku v srečo. Tako
ravna tudi Jezus v današnjem evangeliju. To je najboljši misijonski pristop.

Misijonska nedelja je vsako leto
največja manifestacija povezanosti
vesoljne Cerkve. Udje Kristusovega
telesa molimo drug za drugega in
si z darovi pomagamo, da bi Božje
kraljestvo veselja, pravičnosti, miru
in ljubezni zaživelo med nami.

Dragi bratje in sestre, pred nami je
eden najpomembnejših dogodkov v letu
– duhovna obnova. V mesecu rožnega
venca, tik pred praznikom naših rajnih,
bomo imeli 27., 28, in 29. oktobra duhovno obnovo, ki smo jo včasih imeli na
začetku oktobra. Zadnje čase imajo vsako leto ravno v začetku oktobra gasilska
tekmovanja in se mnogi niso mogli udeležiti duhovne obnove, zato smo jo prestavili na zadnji teden, pred žegnanjsko
nedeljo, ko smo pred dvema letoma blagoslovili obnovljeno župnijsko cerkev,
takoj nato pa je praznik vseh svetih in
vernih duš, ko radi darujemo molitve in
odpustke za naše rajne. Popolni odpustek zahteva vedno tudi sveto spoved in
v duhovni obnovi je tudi za sveto spoved
več priložnosti.

Kdaj je kdo posebno
vabljen
V petek, 27., ob 16.00 starejši. Že
pred sveto mašo bo priložnost za sveto
spoved, prav tako med mašo pa tudi po
njej. Med sveto mašo bo govor za starejše, vse starejše pa goreče prosimo, naj
molijo za uspeh duhovne obnove pri
mlajših.
V petek, 27., ob 18.00 zakonci. Kot
za starejše bo tudi za vas že pred sve-

to mašo spovedovanje, potem tudi med
mašo in po njej. Za vas bo poseben govor ob 18.00 pred mašo, da bo potem še
en duhovnik na voljo za sveto spoved.
Čaščenja ta dan ne bo, saj se boste vsi
radi udeležili maš, svojih govorov in
imeli nekaj časa za pripravo na dobro
sveto spoved. Ta dan bo med nami salezijanski ravnatelj mag. Marko Košnik.
Sobota, 28., bo posvečena šolarjem
in mladini. Šolarji bodo že prej opravili
sveto spoved pri verouku. Za vse pa je
obvezna udeležba pri sveti maši v soboto ob 9.00, ko bo zanje poseben govor.
Ob pol enajstih bo sveta maša z govorom v Kompoljah.
Popoldne ob 14.30 bo spovedovanje
in obhajilo v domu sv. Terezije.
Zvečer, 28., imajo ob 18.00 fantje in
dekleta govor, med sveto mašo pa bosta na voljo za spoved dva duhovnika.
V soboto bo med nami letošnji novomašnik salezijanec Matild Domič, ki je
bil že pri nas na oratoriju in ga vsi animatorji dobro poznate.
Fatimska Marija romarica obiskuje slovenske domove. V lični kapelici
jo lahko vzamete na svoj dom, zberete
ob sebi sosede in prijatelje in molite. V
nedeljo, 22., bo pričela svoje potovanje
po družinah. Vpišite se na list, ki bo na
oglasni deski pod korom, kateri dan bo

pri vas. Vse molitvene skupine in obisk
Marije namenite še posebej za uspeh duhovne obnove, ki ima en sam namen –
poglobiti našo vero, upanje in ljubezen
in v naša srca prinesti novega veselja in
sreče.

Misijonska nedelja
Vsako leto je tretja nedelja v oktobru misijonska. Ta dan še na poseben
način mislimo, molimo in darujemo za
misijone. Naši misijonarji, med katerimi je tudi naš rojak Anton Grm in naša
znanka s. Tadeja, delajo pogosto v težkih
razmerah in so izredno hvaležni za našo
vsestransko pomoč. Vsako leto to nedeljo pokažete velikodušno ljubezen do
misijonov, kar je znamenje prave vere.
Bog vam povrni!

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE
Sestanek ključarjev
V ponedeljek, 2. oktobra, so se dobili ključarji, ki imajo skrb za materialno
stanje svojih podružnic. Vsak je poročal,
kaj so v zadnjem času naredili in kaj
imajo v načrtu.
V Ponikvah so dobili orgle, obenem
pa tudi uredili tlak po cerkvi in premazali klopi. Mežnarijo so priklopili na
javno kanalizacijo, obenem pa uredili
sanitarije, hodnik in stanovanje, kamor
so dobili podnajemnika.
V Zdenski vasi so tudi popravili orgle,
nova vrta in okna ter zakristijo. Čakajo
mojstra, ki bo povedal, v kakšnem stanju je ostrešje.

V Podgori so uredili električno napeljavo in prebelili zakristijo, imajo pa namen opraviti tudi streho.
Na Mali Ilovi Gori si želijo v eni sliki
križev pot.
V Kompoljah so premazali vrata, tla
v klopeh in zaščitili oltar proti črvom.
Pripravljajo se na vezavo cerkve, ker nevarno poka.
V Podgorici so uredili električno zvonjenje, dajejo pa občasno v restavracijo
kipe, ki so v zelo slabem stanju.
V Podpeči se pripravljajo, da bodo po
celotni cerkvi položili kamen.
V farni cerkvi smo tudi uredili vrata
in ozvočenje, v župnišču urejamo knjižnico, v restavraciji je pokopališki križ,
pripravljamo pa se tudi na nove bronaste zvonove.
Tako vidite, da se povsod nekaj dela,
saj če se stalno ne obnavlja, stvari propadajo. Hvala zelo skrbnim in vestnim
ključarjem, ki dela vodijo.

Družinske in šolske maše
Da bi se šolarji naučili čim lepše sodelovati pri svetih mašah, imamo letos
ob nedeljah zvečer šolske maše, ki jih
vedno pripravi po en razred. Po maši
pa povabimo starše, da jih seznanimo
z veroukom. To nedeljo pripravijo šolsko mašo bodoči birmanci, torej 7. in
8. razred. Naslednjo nedeljo je ob pol
enajstih družinska maša, 29. pa pripravi
mašo 6. razred.
Mladinski zbor sta prevzela dva zagnana in sposobna voditelja. Vaje so
vsako soboto eno uro pred mladinskim
srečanjem, sedaj še ob 19.00, in vse mlade, ki znate peti in radi pojete, prisrčno
vabimo.

ŽUPNIJSKA KARITAS je tudi letos nabavila ekološke
sveče, ki so prijazne okolju, saj se popolnoma reciklirajo. Svoj dar za ljudi v stiski lahko namenite s prostovoljnim prispevkom za svečo. Naj svečka na grobu
vaših dragih sveti tudi za ljudi v stiski.

Ob smrti svojcev
so darovali:
✝
Ob smrti Anke Blatnik
je darovala dar za cerkev
in za 2 maši tudi Frančiška
Grm, po 1 mašo pa so dali
Primoževi, Zg., in Brodnikovi, Vel. Loka.

✝
Pon. 16. 10.
Hedvika

Vid.
Pon.

7.30 Za zdravje E.J.
19.00 Majda Kastelic, 8. dan.

Tor. 17. 10.
Ignacij Ant.

Vid.
Kom.

19.00 Feliks Perko, Z.v., obl.
19.00 Alojz Prijatelj, obl.

Sre. 18. 10.

Vid.

Čet. 19. 10.
Pet. 20. 10.
Rozalina
Sob. 21. 10.
Uršula
Ned. 22. 10.
Misijonska n.
Janez
Pavel II.

7.00 Marija Kastelic, C., obl.

Vid.

19.00 Franc in Frančiška Novak, Vid., obl.
Za zdravje H.

Vid.

19.00 Leopold in vsi Pečnikovi, Pdc., obl.
Tone Fabjan, Predstr., obl.

Vid.

8.00 Druž. Strgarjeva, C.
Stane Pugelj, Vid., obl.
19.30 Jože Tekavčič in vsi Lizni
Janez in starši Zakrajšek, obl.

Kom
Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Za farane
Tatjana Lenarčič
Milan Zevnik, Pdc.
Vera Vidmar

Pon. 23. 10. Vid.
Janez Kapist. Pon.

7.30 Janez Žnidaršič, V., obl.
19.00 Marija Volf, dano iz Predst.

Vid.
Tor. 24. 10.
Kom.
Anton Klaret

19.00 Alojz Erčulj, Zg., obl.
19.00 Frančiška in Janez Brodnik
Jožef Mustar in Rozalija Pirih

Sre. 25. 10

Vid.

Čet. 26. 10.
Demetrij

Vid.
Hoč.

7.00 Starši Bradač in vsi Tekavčevi
19.00 Jože in Fani Strnad, C. 32
19.00 Adolf Žnidaršič

Pet. 27. 10 Vid.
DUHOVNA O. Vid

16.00 Marija Drobnič
19.00 Marija Strah, Vid., obl.

Vid.
Sob. 28. 10.
Kom.
DUHOVNA O.
Vid.

9.00 Marija in Anton Novak, V.7 obl.
10.30 Irena Babič, 30. dan
19.00 Marija Adamič, K., obl.

Vid.
Ned. 29. 10. Pon.
ŽEGNANJSKA Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

Ob smrti IRENE BABIČ
so dali domači dar za cerkev in za 5 maš, Bratranec
Jože je dal dar za cerkev in
za 1 mašo, po 1 mašo pa
Sadarjevi, Zg., Gregorjevi
z Brezij, Adamčevi, Matičevi, molivci pa za 5 maš
in dar za cerkev.

✝
Ob smrti MAJDE KASTELIC JE DAL DAR ZA
CERKEV BRAT JANEZ, SESTRI Jana in Ana sta dali
dar za cerkev in po 2 maši,
dar za cerkev in za 1 mašo
so dali Tomšičevi, po 1
mašo pa Fani Oblak, Jože
Lenarčič in rezi Hočevar,
bratranec Iztok pa je dal
dar za cerkev.

Za farane
Starši Tabak
Jože in Ivan Kralj, M.v.
Vsi Škrljevi, Zg.
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