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Molimo s Cerkvijo 

Hvala ti, Jezus,
da si prišel na svet učit,
kako živeti.
Hvala ti, Oče,
da si poslal Sina,
da bi svet po njem odrešil.
Hvala ti, o Bog,
da nam razsvetljuješ
našo človeško temo
in nas nasičuješ
s svojim telesom,
ki je kruh večnosti.
Amen.

Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih 

svetih mašah – leto A

Radi bi bili pšenično zrno,
zaorano v zemljo,
če bi mogli roditi stoteren sad,
ne da bi morali za to umreti.
Tako pa nas tvoje besede plašijo,
ker smo navezani na ta svet
in na njegove mamljivosti.
Ti pa ne nehaš oznanjati,
da je le v smrti življenje.
Bodi zahvaljen
za brezmejno potrpežljivost.
V našem postu
je delček umiranja,
ko se grbimo vase 
in te prosim odpuščanja.

Berta Golob, Zahvala za Božji kruh



Aktualno – sedaj pereče 
in zanimivo 

Človek + Bog + svet

Sestre in bratje v veri!
»Kaj je človek?« sprašuje molivec v Sve-

tem pismu svojega Boga in si sam odgovo-
ri: »Naredil si ga malo nižjega od Boga.«

V življenjski zgodbi Jezusa iz Nazareta 
vidimo, da je Jezus sam ljudi vedno zno-
va spraševal: Kaj potrebuješ? Kaj iščeš? 
Kaj naj naredim zate? Poslušal je ljudi – 
in Boga, čigar ljubezen je prinesel v svet. 
Ljubezen, ki je neprekosljivo občutna. 

Kaj danes gane ljudi v naši okolici? Kaj 
potrebujejo? Kaj iščejo? Kaj naj naredimo 
za njih – ali z njimi? V postnem času nas 
vabim, da si postavimo ta vprašanja. Da se 
sami sprašujemo in se pri tem zavestno 
bližamo tujim ljudem in okoljem, to je za 
nas izziv, da si vzamemo čas za to in čaka-
mo na odgovor. 

Usmeriti pogled na ljudi okoli nas in 
jim biti blizu, ustvarja novo perspektivo. 
Omogoča nam, da v sebi sprejemamo člo-
veka, da smo z njim v skupnosti, da ga dr-
žimo, da ga nosimo, da se učimo od njega 
in da se nas lahko dotakne, da imamo čas 
zanj. Prepuščajmo se neprekosljivi obču-
tni Božji ljubezni, da ljubimo in sprejema-
mo ljudi takšne, kakršni so, pa čeprav so 
povsem drugačni kot mi. Lahko se zgle-
dujemo po Bogu, kajti tudi Bog me ljubi 
takšnega/takšno, kakršen/kakršna sem. 
Vabim vas, da iščete človeka in najdete 
Boga – v svetu, kakršen je danes. Bližati se 
človeku v današnjem svetu, ga povprašati 
o njegovem upanju in stiski, mu biti bli-
zu z Jezusom Kristusom, odkrivati Boga v 
njem in z njim in videti svet z očmi Boga, 
neprekosljive občutne ljubezni. 

To predlaga za postni čas celovški škof 
Alois Schwarz.

Pogled nazaj in naprej

V februarju je zima pokazala, da še 
vedno obstaja. Veliko snega in nizke 
temperature nas bolj priklepajo na to-
pla stanovanja, a vendar je to čas, ki 
je posebej bogat za razna srečanja in 
vaje.

Na eni izmed vaj mešanega zbora 
na Vidmu je bilo navzočih več kot 40 
pevcev. Kaj se da na takih vajah nare-
diti, koliko naučiti in kolkšna spod-
buda je za vso župnijo. Mešani zbor 
pripravlja v juniju koncert, nujno pa je 
ponoviti skladbe tudi za vsak nastop 
ob nedeljah. Lepo vabljeni vsi pevci, saj 
nobeden ni nepomemben in vsakega 
manjka. Isto velja tudi pa moški zbor, 
zbor v Ponikvah, mladinski zbor in 
otroški zbor. Ta je šele v nastajanju in 
lepo prosimo starše, da svoje otroke, 
ki znajo peti, pošljete vsako nedeljo po 
pol enajsti maši na kratke vaje, vi pa 
lahko ta čas stopite v mladinski center 
in spijete kavo ali čaj. Tina in Janez, ki 
se velikodušno trudita, da bi zbor na-
učila za prvo sveto obhajilo, brez vaše 
pomoči tega ne moreta. Vsi pokažimo 
svojo pripravljenost, da nam za žu-
pnijsko življenje ni vseeno.

V tem času smo se 18. 2. poslovili 
od očeta naše katehistinje Vesne Gla-
vič JANEZA MOHORIČA, ki je umrl v 
72. letu življenja po nesreči, ki jo je do-
živel lansko leto.

26. 2. smo pokopali IVANO GRU-
DEN iz Predstrug. Umrla je v starosti 
87 let.

27. 2. smo k večnemu počitku spre-
mili ALOJZIJA BOŠTJANČIČA, ki je 
umrl v Domu svete Terezije, star tudi 
87 let. Naj vsi počivajo v Kristusovem 
miru.



Križev pot ob nedeljah in petkih je po-
božnost, ki je vedno aktualna. Vsi smo 
na križevem potu, vsi smo potrebni Bož-
je in človeške pomoči, sicer pod križem 
omagamo. Toplo priporočamo to moli-
tev tudi v skupinah in zasebno.

Ministranti vabljeni na srečanje spet 
v nedeljo, 11. marca, ob 14.00. Naj vsak 
premisli tudi, kaj je v postnem času že 
naredil, da bi se  lepše pripravil ne veliko 
noč. Po vajah in srečanju je tudi malica.

Vedno bolj moramo tudi čutiti, da 
smo ena župnija tudi v Ponikvah in 
Kompoljah. Na obeh mestih imamo zelo 
dobre ministrante, žal pa zanje nimamo 
nobenih srečanj. Odslej vabljeni k sre-
čanjem ob nedeljah tudi ministranti iz 
omenjenih podružnic.

Redna seja ŽPS bo v marcu 12. ob 19.00. 
Nekateri člani kar pogosto manjkate na 
sejah, čeprav ste ob izvolitvi obljubili, da 
boste prihajali. Vsaka seja je pomembna 
za osebno rast in za odnos do župnije, 
saj tam vedno iščemo načine, kako čim 
bolj polno živeti svoje krščanstvo.

Ob priročniku Iz roda v rod si člani 
preberite na str. 22 Starši, prvi vzgojitelji 
svojih otrok v veri.

Tiha nedelja nas že uvede v čast zve-
ličavnega trpljenja in vstajenja. Smo že 
sredi postnega časa. Premislimo, kaj 
smo naredili za svojo duhovnost, v čem 
smo se bolj približali Odrešeniku, sicer 
bo velika noč brez večjega vpliva na naše 
življenje. Na tiho nedeljo je vsako leto 
prvi romarski shod pri Svetem Antonu. 
Bo pa ta dan tudi že žegnanje v Hočevju, 
saj je naslednja nedelja že cvetna.

Konferenca duhovnikov ribniške deka-
nije bo v sredo, 7. marca, v naši župniji. 
Dekanijski duhovniki se vsak mesec zbe-

remo na srečanju, kjer se najprej skuša-
mo poglobiti v neko duhovno ali pasto-
ralno temo, nato pa obravnavamo tudi 
druge tekoče zadeve.

Konferenco pričnemo vedno s sveto 
mašo, kamor lepo vabimo tudi vernike, 
saj je lepo, da podprete svoje duhovni-
ke z molitvijo, da bo naše delo resnično 
učinkovito. Lepo torej vabljeni k tej sveti 
maši ob devetih.  

Postna predavanja

V nedeljo je bilo prvo postno preda-
vanje. Kar lepo število je bilo poslušal-
cev, žal pa zelo malo mlajših, ki jim je 
bilo predavanje še posebno namenjeno. 
Sploh je videti, da se mlajši malo zani-
majo za versko izobraževanje. Postna 
predavanja nudijo veliko sodobnih po-
gledov na najrazličnejše probleme, zato 
človek, ki želi biti razgledan, tega ne bi 
smel prezreti.

To nedeljo, 5. marca, bo ob 19.00 med 
nami mladinski terapevt Miha Kramli, ki 
polni predavalnice po vsej Sloveniji, saj 
pokaže na enega najbolj perečih proble-
mov današnje družbe. Predavanje nosi 
naslov ZANKE ELEKTRONSKEGA MRE-
ŽENJA. Iz prakse bo pokazal, kam lahko 
te reči pripeljejo zlasti mlajše. Slišati pa 
morajo to tudi starši in vsi, ki vam je bo-
dočnost mladih ljudi mar.

V nedeljo, 11. marca, bosta prišla k 
nam pričevat zakonca Nzombandera. 
Žena Katarina je tudi uveljavljena pisa-
teljica in predavateljica. Pričevala bosta 
o PASTEH IN LEPOTI ZAKONSKEGA ŽI-
VLJENJA. To gotovo zanima vse zakonce 
in mlade, ki imajo namen živeti v dvoje.

Zadnje postno predavanje, 18.marca, 
bo imel gorski reševalec in zdravnik dr. 
Jurij Gorjanc. Iz mnogih doživetij in iz-
kušenj bo govoril KAJ NJEGA UČI NJE-
GOVO DELO IN ŽIVLJENJE. 

Za vse bo to izjemno zanimivo, zato 
lepo vabljeni!
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Pon. 5. 3.
Hadrijan

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Pavla Žgajnar, obl. C.
Janez Mohorič, 8. dan
Marija Volf

Tor. 6. 3.
Nika

Vid.

Kom.

18.00

18.00

Marija Erčulj, Zg. obl.
Ivana Gruden, 8. dan
Ana in Ivan Vodičar, st. Šporar
Irena Babič

Sre. 7. 3.
Perpet., Felic.

KONFEREN.

Vid. 9.00 Alojzij Boštjančič, 8. dan
Vsi Drobničevi
Slavka Šporar

Čet. 8. 3.
Janez od 

Boga

Vid. 18.00
18.00

Vida Škoda, obl. Pdg.
Anton in starši Prelesnik

Pet. 9. 3.
Frančiška

Vid. 18.00 Alojz in Marija Klinc, obl. C.
Bogdan Smrke, obl. Vid.

Sob. 10. 3.
40 mučencev

Vid.

Kom

8.00

18.30

Jože Zakrajšek, obl. Vid.
Rudi Rus, obl. Vid.
Jože Mustar in Franc Luzar

Ned. 11. 3.
4. postna
Benedikt

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Julija in Franc Škulj
Janez Perko, obl. Zg.
Ana in Jože Drnulc, obl. Vid.

Pon. 12. 3.
Justina

Vid.

Pon.

7.30
 

 19.00

Jakičevi, Pdc.
Po namenu T.
Ana in Frančiška Brodnik
Majda Kastelic

Tor. 13. 3.
Kristina

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Ciril Cimerman, obl. M.v.
Stanislav Debeljak
Marija Adamič

Sre. 14. 3.
Matilda

Vid. 7.00 Starši in Janez Novak, obl. B.v.

Čet. 15. 3.
Ludovika

Vid.
I.G.

18.00
18.00

Milan Krašna, obl. Pdč.
Marija Križman

Pet. 16. 3.
Hilarij

Vid. 18.00 Franc Ahačevčič, obl. Pdč.
Jože Prijatelj

Sob. 17. 3.
Jedrt

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Franc Kastelic, obl. Zg.
Vida in Tilen Starkež
Ivan in Kristina Meglen, obl.

Ned. 18. 3.
5. postna

TIHA
Ciril Jeruz.

Vid.
Pon.
S.A.

Hoč.
Vid.

   7.30
9.00

10.30

10.30
19.00

Za farane
Po namenu K.
Janez Žgajnar, obl. Z.v.
V zahvalo za zdravje
Za vaščane in sosesko
Janez Škoda, Pdg.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝
Ob smrti JANEZA MO-

HORIČA sta darovala hči 
Vesna in sin Igor dar za 
cerkev in po 1 mašo. Po 
1 mašo so darovali tudi: 
Elizabeta Mohorič, druž. 
Lenarčič, Rezka in Mari-
ja, Marjan Centa in Irena 
Lorber.

✝
Ob smrti IVANE GRU-

DEN je dal sin Rajko za 5 
maš, Iztok Gruden in Bra-
ne Gruden z družinama 
pa sta dala po 1 mašo.

✝
Ob smrti ALOJZIJA 

BOŠTJANČIČA so dali sin 
Branko dar za cerkev in 
za 2 maši, brat Stane dar 
za cerkev in za 3 maše, 
nečakinji Andreja in Sonja 
vsaka dar za cerkev in po 2 
maši, dar za cerkev in po 1 
mašo so dali sestra Slavka, 
sestra Ana in Jamnikovi 
(M. v.), enako tudi  Valen-
tinovi. Tomoževi  (Z. v.) pa 
so dali za 1 mašo.


