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Molimo ob Božji besedi

Če trpiš in je tvoje trpljenje tolikšno, da
ne moreš nič delati, se spomni sv. maše.
V maši Jezus še danes, kakor takrat, ne
dela, ne pridiga, pač pa se daruje
iz ljubezni.
Če trpiš, potopi svojo bolečino v njegovo,
opravi svojo mašo in ne vznemirjaj se,
če te svet ne razume – tudi njega takrat
ni nihče razumel – zate naj bo dovolj,
da te razume Jezus.

Od naše pripravljenosti in Božje milosti
je odvisno, kaj se zgodi s klico vere, ki
jo prejmemo kristjani pri zakramentu
svetega krsta. Ostane kot gorčično zrno
ali celo odmre. Lahko pa se razraste kot
mogočno drevo, ki nudi mnogim zavetje.
Vredno se je truditi za rast vere, kolikor je
v naši moči, hkrati pa vselej prositi Boga
za vir vsega dobrega.

Iz radia OGNJIŠČE smo prejeli novo,
majsko številko revije PRO, ko jo najzvestejši poslušalci prejmejo kot »darilo«.
Nekaj izvodov je tudi na policah pod korom in jo lahko vzamete.
PRO je poslušalec, ki ve, da Radio
Ognjišče
• ni najbolj moderen radio, a je
potreben v slovenskem prostoru;
• ni prvi pri posredovanju novic,
a je nepogrešljiv, saj so novice
preverjene, resnične;
• ni senzacionalen radio, ampak
sočuten;
• ni provokativen, ampak
resnicoljuben;
• ni vsiljiv, a ima jasno sporočilo;
• ne prepričuje, a tolaži, daje upanje
in smisel;
• ne sodi, ampak svetuje;
• ne izsiljuje, ampak prisluhne.
Ognjišče je radio, ki evangelizira, informira, zabava in izobražuje. Postanite
prijatelji Radia Ognjišče.

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Pogled nazaj in naprej
Ko pišem sledeča Oznanila, smo v pripravah na praznovanje svetega Rešnjega
Telesa in Krvi, v nedeljo pa so v naši državi
volitve, katerih se bomo vsi z veseljem in
odgovornostjo udeležili. Kristjani vemo,
kaj nam naroča Jezus: »Dajte cesarju, kar
je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«
Dolžni smo iti na volitve, dolžni smo dobro premisliti, komu zaupamo svoj glas.
Če bo šlo tako naprej, bo z našim narodom

kmalu konec in bodo na slovenski zemlji ljudje z drugo vero in kulturo.
V nedeljo zvečer ne zamudite po
večerni maši ob 19.00 koncerta domačega zbora.
Za nami je praznik prvega svetega
obhajila, ko je letos prejelo v naši župniji prvič Jezusa v svoja srca 22 otrok
tretjega razreda.
Posebej bi se rad zahvalil Tini in
Janezu, ki sta ob pomoči nekaterih
mladih z otroškim zborom tako čudovito polepšala to praznovanje. Že sedaj
vabimo šolarje, ki znajo peti, da se v
jeseni pridružijo temu zboru, saj vidite, kaj lahko naredi in kako obogati in
razveseli vso župnijo.
Zabolelo pa me je, ko sem slišal v
pripravah na prvo obhajilo, da nočejo, da bi imeli prvoobhajanci na prsih
nageljne, ker je to mrliška roža. Dragi
ljudje: nagelj je vendar slovenska nacionalna cvetlica. Če ga damo radi tudi
pokojnim, je zato, ker ga cenimo in
ima obstojnost, nikakor pa to ni mrliška roža. Dekleta so včasih fantom, ko
so odhajali k vojakom ali v znak ljubezni, dajala samo nagelj, neveste so svoj
čas imele v rokah šopek nageljnov, še

vedno dajemo okoli monštrance na telovo bele nageljne. Biti moramo zavedni
Slovenci, ki spoštujemo svojo tradicijo.
Sicer pa je vsaka cvetlica po svoje lepa in
osebno imam za krasitev najrajši vedno
sezonsko cvetje, ki cveti samo v tistem
času.
V tednu od binkošti, 20. maja, do
svete trojice, 27. maja, je bila v Sloveniji
jerihonska molitev. Kakor je Izraelcem
Bog pomagal, da so brez borbe zavzeli
Jeriho, tako Bog danes pomaga tistim,
ki njemu zaupajo. Molili smo za naš narod, za večjo ljubezen do življenja, za
vse spočete in nerojene otroke, za naše
družine in tudi za vse osebne potrebe.
Ni bilo pretiranega števila, nekaj ljudi pa
vendarle čuti, da je marsikaj v našem narodu narobe in ste prišli ter smo skupno
molili in se na praznik Marije Pomočnice udeležili svete maše. Bog vam povrni!
Samo molitev rešuje svet! Ne pozabimo
tega!
V večno življenje smo pospremili v tem
času Antonijo Smrke iz Vidma, staro 86
let, Kristino Glač iz Bruhanje vasi, staro
82 let, in Antona Peterlina, starega 68
let.
Pri krstu bodo ta mesec sprejeti med
Božje otroke: Karin Habljan iz Vidma
58, Izidor Šušteršič iz Vidma 41C, Mark
Ilovar iz Ivančne Gorice, Mija Klinc iz
Vidma 52, Nik Perko iz Zdenske vasi 19,
Živa Strnad iz Zdenske vasi 63, Maša
Padar iz Zagorice 36 in Tadej Tkalec iz
Zdenske vasi 2. Vsa župnija se novih rojstev in vključitev v Cerkev veseli in staršem častita.
Romarski shod in žegnanje pri Svetem
Antonu bo 13. junija z mašama ob 9.00
in 19.00, žegnanje pa bo v nedeljo, 17.
junija, z mašo ob pol enajstih.

Urne maše, ki jih opravljamo na vseh
podružnicah za vse vasi v župniji, da bi
nas Bog varoval hude ure in drugih nesreč, bodo pred godom Janeza Krstnika,
24. 6., ko je kresni dan. Poglejte v Oznanilih med mašami, kdaj je urna maša za
vašo vas, in se te maše res udeležite.

Sklep verouka
V nedeljo, 10. junija, bo ob 10.30 zahvalna sveta maša za sklep verouka in
šole. Mašo bodo pripravili šolarji in pri
njej sodelovali. Po maši bodo dobili priznanja za Slomškova bralno značko in
veroučna spričevala, ki naj podpisana
vrnejo pri verouku naslednji teden, ko
pridejo redno k verouku, ki pa bo poln
iger in se posladkamo s sladoledom.
Otroci, ki so se udeleževali šmarnic,
bodo imeli v tednu po 10. juniju v Ponikvah v ponedeljek, v Kompoljah, kjer se
je udeleževalo šmarnic 40 otrok, na Ilovi
Gori, kjer so tudi prihajali vsi otroci, v
četrtek, in na Vidmu v soboto po mašah
tombolo in dobili nagrade za svojo zvesto udeležbo.

Ministranti imajo dekanijsko srečanje letos v Strugah v soboto, 9. junija. Najprej bo tekmovanje v znanju,
nato športne igre in na koncu kosilo.
Tretji razred se je v velikem številu prijavil k ministriranju. Prve vaje so že to soboto in bodo verjetno že
v nedeljo, 10. 6., sprejeti med ministrante.
Pon. 4. 6.
Peter
Veronski

Vid.
Pon.

7.30 Vsi Šimenčevi, in Aleš, C.
19.00 Franc in Marjana Poklič

Tor. 5. 6.
Bonifacij

Vid.
Kom.

19.00 Franc Tomšič, obl., B. v.
19.00 Lavra Prijatelj, obl.

Sre. 6. 6.

Vid.

19.00 Kristina Glač, 8. dan

Čet. 7. 6.
Robert

Vid.

19.00 Štefan Adamič, 30. dan
Terezija in Jože Žnidaršič, obl., Z. v.
19.00 URNA Stane Perič in Franc Abram

Pet. 8. 6.
SRCE
JEZUSOVO

Vid.

Hoč.

Sob. 9. 6.
Vid.
Marijino Srce
Kom

19.00 URNA za Videm, Predstr., M. vas
Alojz Žnidaršič
Samčevi, M. v.
8.00 Anton Peterlin, 8. dan
Tone Zupančič, obl., Pdc.
19.30 Jože Rigler in vsi Tonetovi

Ned. 10. 6.
10. med
letom
Bogumil,
Edvard P.

Vid.
Pon.

Vid.

7.30 Za farane in v zahvalo
9.00 Franc Levstik, obl.
Stane in Anica Lenarčič, obl.
10.30 Milan Kastelic, obl., B. v.
Frančiška Purkat
19.00 Joži, Sašo in vsi Grudnovi

Pon. 11. 6.
Barnaba

Vid.
Pon.

7.30 Alojzija in Alojz Drobnič, obl., C.
19.00 URNA za Ponikve

Tor. 12. 6.
Adelajda

Vid.
Kom.

19.00 Starši Kralj, Zg. 51
19.00 URNA za Kom.
Veronika Grandovec

Sre. 13. 6.
Anton Pad.

S. A.
S. A.
Pdč.

9.00 V čast sv. Antonu H.
19.00 Anka in Anton Blatnik
19.00 URNA za Podpeč

Čet. 14. 6.
Valerij

Vid.

19.00 Antonija Smrke, 30. dan
Starši Fink, Predstr.
19.00 URNA za I. G., Angela Goršič

Pet. 15. 6.
Vid.

Vid.

19.00 Marija Drobnič, Videm
Franc in Rozi Klinc, obl., C.

Sob. 16. 6.
Beno, Tihon

Vid.
Kom.

8.00 Franc Šuštar in sestra Mici, obl., Zg.
19.30 Marija in Mirko Miklič

Vid.

I. G.

Ned. 17. 6. Vid.
11. med letom Pon.
Rajner
S. A.
Vid.

7.30
9.00
10.30
19.00

DAR ZA KRAŠENJE CERKVE so že zbrale vasi Podpeč, Bruhanja vas, Cesta,
Predstruge, Mali Videm
in Podgorica. Bog vsem
povrni!
Župnijska knjižnica
je odprta vsako prvo
nedeljo v mesecu med
obema dopoldanskima
mašama in vsak torek
od 18.00 do 20.00.
Duhovnika dobite
doma zanesljivo vsak
dan po sveti maši,
uradne ure pa so tudi v
ponedeljek in torek od
9.00 do 10.00, v četrtek
od 17.00 do 17.30,
v petek pa od 16.30
do 17.00.

Ob smrti svojcev
so darovali:
✝
Ob smrti ANTONIJE
SMRKE sta dala hči in sin
dar za cerkev, po 1 mašo
pa so darovali: vnuki, Rebeka in Alenka ter soseda
Anica Štrubelj.

Vsi Prijatelj, Pdg.
Julija, Janez in Tone Zakrajšek
Za sosesko in farane
Anton Klinc, obl., B. v.
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