št. 6, 18. marec 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA
za cvetno nedeljo Gospodovega trpljenja

Ko je bil v Betaniji,
v hiši Simona gobavca,
in je sedel pri mizi,
je prišla žena
z alabastno posodico
dragocenega
dišavnega olja
iz pristne narde.
Strla je posodico
in ga izlila

na njegovo glavo.
Nekateri pa so bili
nejevoljni
in so govorili med seboj:
»Čemu ta potrata olja?«
Jezus pa jim je rekel:
»Pustite jo!
Kaj ji delate težave?
Dobro delo mi je storila.
Vnaprej mi je pomazilila
telo za pogreb.
Resnično, povem vam:
Kjer koli po svetu
bo oznanjen evangelij,
bodo pripovedovali
tudi to,
kar je ona storila,
njej v spomin.«
(Mr 14,3-4.6.8-9)

S cvetjem in zelenjem,
ki smo ga na to cvetno
nedeljo prinesli blagoslovit v cerkev, odnesimo na svoje domove
tudi skrivnost in bistvo
te nedelje, da se bomo
v tem velikem tednu
res lahko še dobro pripravili na naš največji
praznik – Kristusovo
vstajenje.

Aktualno – sedaj pereče
in zanimivo
TUDI MLADE BOG VABI K
SPOVEDI
Nemški duhovnik Andeas Sus pripoveduje: Pri petnajstih še nisem mogel
občutiti resnično osvobajajočega učinka
spovedi. Toda od tedaj se je veliko zgodilo. V tem času sem postal duhovnik in
veseli me, da lahko v zakramentu sprave
mladim pokažem lepoto Božje ljubezni
in Njegovo usmiljenje – ter ju vedno
znova izkusim tudi sam pri svoji osebni
spovedi. Smel sem prisluhniti neštetim
spovedim in zame je bilo ganljivo videti, kako nas Bog osvobaja krivde, celi
naše rane in nam po svojem odpuščanju
omogoča novo življenje.
Pred svetovnim dnevom mladih leta
2005 si nisem mislil, da se mladi kdaj
zberejo k šest ur trajajoči molitvi in
petju in gredo nato še k spovedi. Zakaj k spovedi? Ker pri spovedi prejmemo osvobajajočo moč sprave z Bogom
in z njim začnemo na novo. Veselje, ki
ga vzbudi ta izkušnja, je naravnost otipljiva. Na nekem takšnem večeru me je
nenadoma ogovorila ena od obiskovalk.
Videla je, kako je neka punca od spovedi
odšla popolnoma sproščena in srečna.

Povsem očitno je bilo, kakšno breme
se je odvalilo z nje. Ženska, ki me je
ogovorila, je rekla: »To bi rada tudi
jaz.« Ni dobro vedela, kako poteka
spoved, vendar je videla, kaj se zgodi. Zato spoved vsem iz vsega srca
priporočam.«

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Cvetna nedelja
Zadnja leta smo opazili, da je precej ljudi prišlo ob pol enajstih samo
k blagoslovu oljk in butar, potem pa
niso šli k sveti maši, ker so bili pri
maši že zjutraj. Težko sem si predstavljal, da nekdo bolj ceni blagoslov
butar kot sveto mašo. Na seji ŽPS
v ponedeljek smo zato sklenili, da
bomo imeli blagoslov oljk, butar in
zelenja tudi pri jutranji maši. Torej,
kdor ob pol enajstih ne more priti,
lahko prinese svoj »žegen« zjutraj
in bo blagoslovljen.

Velikonočno
spovedovanje
Kot župnik sem Bogu zelo hvaležen in ponosen, saj večina faranov
opravi sveto spoved vsaj za veliko
noč in božič. Zakrament svete spovedi ali sprave, je najboljši pokazatelj naše vere in ljubezni do Boga.
Vsi smo grešni, vsi smo slabotni, a
Bog nas ljubi take in nam želi prinesti v srce mir, spravo in srečo. Po

dobri spovedi vsi čutimo olajšanje in
veselje, ki ga podeli Bog, ko mu priznamo svoje slabosti in ga prosimo
odpuščanja.
Že v tednu pred cvetno nedeljo bo
na Vidmu spoved šolarjev pri rednem
verouku. V Kompoljah bo spovedovanje v sredo, 21., ob pol štirih popoldne,
na Mali Ilovi Gori pa v četrtek, 22., ob
petih popoldne.
V soboto je liturgično praznovanje
Gospodovega oznanjenja. Popoldne
pride k nam spovednik od drugod.
Spovedoval bo že ob17.00 med sveto
mašo v Kompoljah in nato ob 18.00
med mašo na Vidmu. Posebej vabljena
mladina!
Na cvetno nedeljo bo spovedovanje
cel dan.

Tihi ponedeljek – praznik
svetega Jožefa
Praznik svetega Jožefa je letos na
tiho nedeljo. Dopoldne ob devetih bo
sveta maša pri Svetem Antonu, večerne maše pa bodo v prazničnem redu
na Vidmu v Kompoljah in Ponikvah.
Na Vidmu bo ob 18.00 maša za domovino, h kateri vas še posebno lepo
vabimo. Svetemu Jožefu, ki je zavetnik
slovenskih dežel, bomo na poseben
način izročili našo domovino in ga
prosili modrosti in krščanskega poguma. Tako nam vsem manjka domovinske zavesti, naša mlada država pa
je polna problemov in težav. Kristjani
verujemo, da nam samo Bog lahko pomaga, zato prihajamo k njemu in ga
prosimo pomoči. Lepo vabljeni k tej
sveti maši.

Radijski misijon
V tednu od tihe do cvetne nedelje bo
tudi letos na radiu OGNJIŠČE misijon
pod naslovom Pošlji Svetega Duha na
nas. Misijonska govora bosta vsak dan
ob 10.15 in 17.00, ob 10.00 pa bo pogovorni večer, v katerem boste lahko
sodelovali poslušalci. Spovedni dan pa
je v petek.
Toplo priporočamo poslušanje radia Ognjišče. V cerkvi so še vedno
zgibanke o programu tega izrednega
radia, ki tolikim ljudem lepša vsakdanje življenje in jim prinaša tolažbo in
upanje.

Prvo vseslovensko srečanje
mož
Medškofijski odbor za družino
skupaj s skupinami Možje sv. Jožefa
pripravlja prvo vseslovensko srečanje
očetov, mož in sinov z naslovom: »Tukaj sem, pošlji mene!« Srečanje bo v
soboto, 14. aprila 2018, pri sv. Jožefu
v Ljubljani. Ob 9.30 se začne s sveto
mašo, ki jo bo vodil g. nadškof, sledi
predavanje, delo po skupinah, skupno
kosilo in pričevanja. Sklep bo ob 16.30.
Za več informacij in za prijavo na dogodek obiščite spletno stran: moskaduhovnost.si.

Pogled na postna predavanja
Člani ŽPS so izredno pohvalili letošnja postna predavanja. Upamo, da
ste bili ostali zadovoljni. Hvala Bogu,
letos je prišlo tudi nekaj fantov in
deklet. Velika škoda je, če zamudimo

stvari, ki nam lahko v življenju zelo pomagajo lepše
in srečnejše živeti. V življenju je veliko nevarnosti
in pasti. Če jih poznamo, se jih lahko varujemo, če
zanje sploh ne vemo, je nevarnost, da jim nasedemo
in to se dogaja iz dneva v dan.
To nedeljo bo med nami še znani zdravnik in gorski reševalec dr. Jurij Gorjanc. Lepo vabljeni!

Velikonočno čiščenje

lepo prosim, da pride
nekaj žensk pred prazniki počistit župnišče
in veroučne prostore,
pomit okna, oprat zavese in podobno. Morda bi
bil zelo primeren ponedeljek velikega tedna ali
pa kateri drugi dan. Dogovorite se! Vnaprej naj
vsem Bog povrne.

Kakor očistimo pred veliko nočjo v spovedi svojo
dušo, tako imamo radi za praznike počiščene tudi
svoje hiše in stanovanja. Župnišče in mladinski
prostori so dani v uporabo celi župniji. Neizmerno
smo hvaležni gospe Nadi, ki rada skuha, kadar imamo večje število gostov, pogosto pa pospravi tudi
bivalne prostore. Župnišče je veliko, precej je tudi
veroučnih in mladinskih prostorov. Za silo jih tu in
tam počistim tudi sam. Toda vsi veste, da sem star,
preobremenjen in ne posebno vešč tega dela, zato
Pon. 19. 3.
JOŽEF,
Jezusov
rednik
Tihi pon.

S. A.
Vid.
I. G.
Kom.
Pon.

9.00
18.00
18.00
18.30
19.00

Starši Zrnec in vsi Šlajmerjevi
ZA DOMOVINO, Jože Prijatelj
Druž. Jožeta Jamnika, V. I. G.
Jože in starši Šporar
Jožefa in Anton Tomšič, obl.

Tor. 20. 3.
Klavdija

Vid.
Kom.

18.00 Jože Babič in vsi Tišlerjevi, Zg.
18.00 Karlina in Jože Grandovec

Sre. 21. 3.

Vid.

Čet. 22. 3.
Lea

Vid.
I. G.

18.00 Frančiška in vsi Purkatovi, Zg.
18.00 Angela in Rudolf Goršič, obl.

7.00 Vsi Mikljičevi, Vid.

Pet. 23. 3.
Alfonz

Vid.

18.00 Janez Kovačič, obl., Zg.
Vsi Primčkovi, Vid.

Sob. 24. 3.
GOSPODOVO
OZNANJENJE
Katarina

Vid.
Pon.
Vid.
Kom.

9.00
10.30
18.00
17.00

Ana in Anton Miklič, obl., C.
Janez Mohorič, 30. dan
Vsi Novakovi, V. 7 in za zdravje N. J.
Branka, Vesna M. in vsi Jakljevi

Ned. 25. 3.
CVETNA
Rebeka

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.00
8.30
10.30
18.00

Za farane
Ciril Bambič, obl.
Jože Hočevar, obl., M. v.
Starši in Darja Strnad , Z. v.

Priprava na krste, ki
bodo na belo nedeljo,
8. aprila, bo v sredo,
28. marca, ob pol osmih
zvečer v župnišču. Lepo
vabljeni starši in botri!

Ob smrti svojcev
so darovali:
✝
Ob smrti Janeza Mohoriča je pomotoma izpadel dar za 1 mašo, ki
ga je dala Slavka Špringer. Iskreno se opravičujemo.
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