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Molimo s cerkvijo
Gospod, danes nas še posebej
vabiš, da razmišljamo ob besedah
apostola Pavla, ki pravi: »Telo ni za
nečistost, ampak za Gospoda.«
Naši grehi nas vedno znova in
znova delajo »stare in onemogle.«
Tvoja milost in odpuščanje nas pa
nenehno obnavljata in pomlajujeta
ter nam dajeta moči, da lahko
stojimo pred teboj.
Kakor si vztrajno klical Samuela,
tako vsak dan znova vztrajno kličeš
tudi nas. V vsej ponižnosti se ti
hočemo odpreti in ti prisluhniti, da
te v hrupu sveta ne bomo preslišali,
temveč se zvesto odzvali tvojemu
klicu, kjerkoli in kadarkoli že nas
bo dosegel.

Aktualno – sedaj pereče
in zanimivo

prisluhniti drugim in v srce shraniti njihove želje glede mojega kruha ...
Marija Burnik (je žena in mati).

(Novo)letna pojedina
Tako. Odštela sem še zadnje minute
in zadnje sekunde starega leta. Moje misli pa so že usmerjene k novemu. In ker
rada pečem, sem se odločila, da bom letos
pekla. Prav poseben kruh z imenom Leto
2018.
Gospod mi bo priskrbel moko. 365 polnih meric. Morda belo, morda (pol)črno,
mogoče gladko, včasih ostro, včasih polnozrnato. Iz vsake se da narediti čudovito
pecivo, ni pa vsaka všeč vsakemu. A če se
bom potrudila, bo vsak kolač (vsaj) užiten.
Moj kvas je molitev; brez nje bo moje
leto zbito, pusto, brez tistega posebnega
okusa in »sočnosti«. Molitev bo moje leto
naredila polnejše, večje, bogatejše in boljšega okusa.
Tudi brez soli ali sladkorja bo šlo težje. Oziroma manj okusno. Torej dodam
ščepec vsakodnevnih nasmehov in obilo
prijaznosti; a ne preveč, da ne bo kolač
presladek – osladen.
Osnovo imam, lahko začnem peči. Vendar – ne bo kolač prepust? Zato ga bom
obogatila; moje sadje (in drugi možni dodatki) so dobra dela. Več ko jih bo in bolj
ko bodo neopazna, lepši in prijetnejši bo
okus. Da se bo kolač lepo spekel, potrebujem toploto Božjega blagoslova: Gospod
naj da sijati svoje obličje nad tabo …
Nikoli ne pečem samo zase; majhne
količine se ne splača, od velike bi preveč
ostalo, poleg tega pa je jesti sam dolgočasno. Zato bom svoj kruh raje delila z drugimi. Itak smo po Božjem posinovljenju
vsi bratje in sestre. Pa še prav je, da dobre
stvari čim bolj delimo naokoli, tako kot
so pastirji nekoč razdelili veselo novico o
rojstvu Sina.
Marija, Božja Mati, pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem
srcu. Lepo (in okusneje) bo, če bom znala

Pogled nazaj in naprej
Že 46 let pišem Oznanila. Marsikaj sem
že poskušal. Kakšna stvar se bolj posreči, druga manj. Kdor je kdaj pisal, ve, da
to ni tako preprosto. Letos bom skušal v
začetnem članku najti aktualne teme iz
raznih revij ali pa iz dogodkov v župniji.
Če bi pa kdo izmed vas želel kaj napisati,
bom še posebno vesel.
V sledeči rubriki bomo v tem letu spet
pogledali, kaj se je dogodilo v zadnjem
času v naši župniji in kaj načrtujemo za
bližnjo prihodnost.
Ko so že izšla zadnja Oznanila preteklega leta, je v 67 letu življenja umrla Slavka
Šporar iz Podpeči, ki smo jo pokopali dan
pred božičem.
Božične praznike smo praznovali lepo,
mirno in slovesno, z veliko udeležbo in
lepim sodelovanjem. Že na sam sveti dan
sem se zahvalil mnogim sodelavcem in
pomočnikom, brez katerih bi praznovanje bilo skoraj nemogoče: cerkovniku
Milanu, organistoma Tonetu in Janezu,
zborovodkinji Luciji in vsem pevcem
obeh mešanih in moškega zbora, kot tudi
mladinskemu zboru pod vodstvom Tine
in Janeza, pa mladini za postavitev jaslic,
možem Marjanu, Ivanu in Jožetu za vso
pomoč, pa ključarju Tonetu in sestri Mariji, ki nam tako čudovito pere prtove,
pa vsem pritrkovalcem, ministrantom in
fantom, ki radi sodelujejo pri slovesnih
mašah, kakor tudi tistim, ki ste delali jaslice v Ponikvah in Kompoljah. Bog povrni
tudi gospem Nadi, Darji in Renati, ki poskrbijo, da je tudi v župnišču počiščeno,
na mizi pa potica in našemu g. Marinku,
ki kljub tolikemu drugemu delu pripravi
praznična kosila.
Mnogi ste pristopili za praznike k svetemu obhajilu. Upam, da ste bili tudi pri

sveti spovedi. Vsi ste poučeni, da je obhajilo zdravilo za dušno zdravje, prejemati
pa ga moramo spoštljivo, z živo vero in
čistim srcem, kar zadobimo v sveti spovedi.
Hvala tudi našim kolednikom, ki so po
vsej župniji kot trije kralji razglašali Jezusovo rojstvo, vi pa ste dali svoj dar za misijone. Njim in Vam Bog povrni!
Januar je mesec verskega tiska. Vsako leto vas povabimo, da obnovite ali na
novo naročite verski tednik DRUŽINA, ali
mesečnik OGNJIŠČE. Redki ste, ki imate
naročena Misijonska obzorja, ali Prijatelj. Razgledanost in poučenost v veri je
nujno potrebna. Že zadnjič sem vas spomnil na verski radio OGNJIŠČE in televizijo EXODUS. Kdor le more, naj skuša tudi
finančno pomagati obema ustanovama,
ki z veliko težavo pripravljata svoje programe.
Teden molitve za edinost kristjanov,
ki traja od 18. do 25. januarja, nas vabi, da
bi prihajali ta teden bolj zavzeto k svetim
mašam, molili in poslušali, kako naj si
kristjani prizadevamo za edinost v resnici
in ljubezni.
KONCERT v nedeljo, 7. januarja, pri
večerni maši in po njej, bo v farni cerkvi
in ga pripravljata sekstet Sonček iz Pivke,
meš. pevski zbor Divača in komorna zasedba Brkinska godba 2000, ter orgelski
mojster Tone Potočnik. Pridite k večerni
maši in ostanite na koncertu, bo izredno
doživetje.

LETO 2017 V ŠTEVILKAH
Krsti so za vsako župnijo največje veselje, saj z njimi sprejmemo v veliko župnijsko družino nove člane. Lani je bilo
krstov 43, kar je 18 več kot leto prej. Bilo
je moško leto, saj smo krstili 26 dečkov
in 17 deklic. Ponovila so se imena Luka,
Jakob in Tim.

Poroke so drugo veselo znamenje. Lani
smo na poroko pripravili 10 parov, enako
kot leto prej. Še posebno smo veseli, da
vedno več parov spoznava, da brez Božjega blagoslova in pomoči ni srečnega
zakona.
Smrt je za kristjana rojstvo za nebesa in odhod domov. Čeprav je odhod in
slovo vedno boleče, nas tolaži dejstvo, da
smo ljudje na zemlji le popotniki, naša
domovina pa je v nebesih. Velika, morda
nenadomestljiva škoda, ko mnogi pozabljajo na to. Lani je kar precej ljudi umrlo
neprevidenih, ko že dalj časa niso prejeli
zakramentov. Zakramente je Jezus postavil iz ljubezni do nas, da nam pomaga
srečnejše in mirnejše živeti, ko je življenje
vedno bolj stresno in težko.
Umrlo je lani 34 faranov, dva manj kot
leto prej. 16 je umrlo moških in 18 žensk,
najstarejša je imela 92 let, najmlajša pa le
49. Kar osem jih je umrlo med 50. in 60.
letom, kar nas vse opominja, naj bomo na
ta velik dogodek vedno pripravljeni.
Svetih obhajil smo lani razdelili okoli 41500, kar je 2000 manj kot leto prej.
Mnogi z lahkoto opuščate nedeljsko sveto mašo, potem pa tarnamo, kako da ni
prave sreče.
Slovesnosti razen redne birme, ki jo je
prejelo 59 mladih in prvega obhajila (42),
lani ni bilo.
Gospodarska dela so bila pri Svetem
Antonu, kjer smo uredili zakristijo, tlak
in klopi, pa v Podgori, kjer je na novo urejena elektrika in prebeljena zakristija. V
farni cerkvi smo zaščitili in prelakirali vsa
vhodna vrata, nabavili novo ozvočenje, v
župnišču uredili balkone, urejamo pa tudi
knjižnico.
V Kompoljah smo ravno tako zaščitili
in premazali vrata, tlak in oltar, Prav tako
smo uredili te stvari v Ponikvah, kjer smo
izplačali dolg za nove orgle, in uredili notranjost mežnarije. V Podpeči so nabavili
kamen za tlak v cerkveni ladji, v Podgo-

rici pa novo električno zvonjenje. Na Ilovi gori pripravljajo križev pot, v farni cerkvi pa nove bronaste zvonove. Tako da je bilo tudi gospodarsko leto kar delavno in
uspešno.

HVALA Taminu Petelinšku, ker je spet priskrbel za
novo podobo Oznanil.

Družinska maša bo v nedeljo, 21., ob 10.30. Po njej bo v
župnišču srečanje za prvoobhajance in njihove starše.

Ob smrti svojcev
so darovali:

Redna seja Ž P S v januarju bo v ponedeljek, 15.1.,
ob 19h.
Biblična skupina vabljena na srečanje v ponedeljek,
8. januarja, ob 19h.

✝
Ob smrti Antona Grma
je dala za 1 mašo tudi sestra Ančka.

✝
Pon. 8. 1.
Severin
Tor. 9. 1.
Hadrijan

Vid.
Pon.

7.30 Vsi Godec, C.
18.00 Vodičarjevi

Vid.
Kom.

18.00 Slavka Šporar, 8. dan
18.00 Kristina in Janez Nose, obl.
Irena Babič

Sre. 10. 1.

Vid.

Čet. 11. 1.
Pavlin O.

Vid.
I. G.

18.00 Anton Strah, Hoč., obl.
18.00 Anton Šteh

Pet. 12. 1.

Vid.

18.00 Darja Mohar, obl., Pdč.

Vid.
Kom

8.00 Starši Zidancovi, Zg.
18.30 Antonija in Stane Žnidaršič, 5. obl.
Ljudmila Mustar

Sob. 13. 1.
Hilarij

Vid.
Ned. 14. 1. Pon.
2.med letom Vid.
Oton
Vid.

7.00 Vsi Primoževi, Zg.

7.30
9.00
10.30
18.00

Za farane
Anka, Lojze in Uroš Somrak
Janez Šuštar, obl., M.v.
Franc Škantelj, obl., V.
Ignac in starši Šuštar, obl., V.

Pon. 15. 1.
Absalom

Vid.
Pon.

7.30 Jakopičevi in Novakovi
18.00 Alojz, Tončka in Tone Oblak

Tor. 16. 1.
Honorat

Vid.
Kom.

18.00 Julči Štrubelj, obl.
18.00 Vsi Martinovi

Sre. 17. 1.

Vid.

Čet. 18. 1.
Marjeta

Vid.

18.00 Ivan Nučič, obl., Cesta
Jože Fink, obl., Presdtr.

Pet. 19. 1.
Makarij

Vid.

18.00 V dober namen M.M.
Anka Blatnik

Sob. 20. 1.
Fabijan

Vid.
Kom.

8.00 Franc in Kristina Ljubič, obl., Zg.
18.30 Robida

Vid.
Ned. 21. 1.
Pon.
3. med letom
Vid.
Neža
Vid.

7.00 Andrej Levstik in starši Zalar, obl.

7.30
9.00
10.30
18.00

Za farane
Nežka Somrak, obl.
Antonija in Franc Hočevar, obl., V.
Kristina Erčulj, obl., Z.v.

Ob smrti SLAVKE ŠPORAR so dali domači dar
za cerkev, za 3 maše in
2 namesto molitve. Dar
za cerkev in za 2 maši so
dale sestrične in bratranci
Rotar. Dar za cerkev in za
1 mašo je dala Milena Babič. Molitvena skupina iz
Podpeči je dala za 2 maši.
Po 1 mašo pa so darovali:
Ana in Lojze Centa, Marjan
Strnad, Meta Hočevar-Struge, druž. Boštjančič-Straža,
druž. Činkole-Vel. Češnjice, Vera Mustar-Kompolje,
Draga Kotar-Doljsko, Mari
Glavič-Grosuplje ter Marija
in Bojan Mayer-Grosuplje.

Zdaj se moram
popolnoma prepustiti
Bogu, vse svoje
zaupanje preložiti
nanj in ne izgubiti
poguma.
(Friderik Baraga,
misijonar)
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