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Beseda živega Boga  
Ljubezen, ki je nad pravičnostjo

Ob negodovanju farizejev, ki jih srečujemo v da-

našnjem evangelijskem odlomku, svojevrstne pa 

tudi v našem vsakdanu, se mi odpira še eno vpra-

šanje: ali farizeji ne privoščijo tudi delavcem »za-

dnje ure«, da bi okusili srečo, ki so jo oni doživeli 

že prej? Ali pa jim ni bilo lepo v Gospodovi bližini? 

Toda če opazujem sončni zahod in mi je pri tem 

lepo, bom poklical prijatelje ali znance, naj se mi 

pridružijo. Vesel bom, če bodo lahko vsaj za trenu-

tek videli lepoto barv zahajajočega sonca. Niti na 

misel mi ne pride, da bi jih odganjal proč!

B. Rustja»Ali ne smem

s svojim storiti, kar hočem?

Ali je tvoje oko hudobno,

ker sem jaz dober?«

Tako bodo poslednji prvi

in prvi poslednji.

(Mt 20, 15-16)



V letošnjem veroučnem letu bomo 
v naši župniji dali gotovo velik po-
udarek pripravi birmancev na pre-
jem  darov Svetega Duha. Vrhunec 
bo dan birme. Pri zadnji birmi, ko 
smo imeli tudi v naši družini bir-
manko, sem videl, da je bila birma  
na praznik Jožefa delavca, 1. maja, 
zelo primeren datum. V času pred 
birmo so počitnice, zato so birman-
ci bolj sproščeno obiskovali devet-
dnevnico. Prav tako so se lahko 
mladostniki aktivneje vključili v 
priprave, saj so bili dopoldne pro-
sti. Zelo lepo je bilo tudi, da bir-
mancem po končani birmi ni bilo 
potrebno zvečer pripravljati zvez-
kov za naslednji dan, saj smo vsi 
tudi drugega maja doma. Tudi 
starši smo lahko doma zadihali po 
končani slovesnosti. Za lepo doži-
vljanje birme se mi zdi, da je prvi 
maj zelo primeren termin, saj so 
učenci v maju in juniju zelo obre-
menjeni s šolo. Devetošolci imajo 
prva dva tedna v maju NPZ, nato 
pa zaključevanje ocen. Tudi osmo-
šolci se lažje pripravljajo na razna 
tekmovanja in ocenjevanja znanja. 
Na praznik dela pa bi bilo prav, da 
bi vsi zaposleni prišli k maši. Spo-
minjam se, ko je moj oče na ta dan 
šel vedno k bogoslužju. Rekel je: 

»Danes je praznik vseh, ki delamo 
z rokami (bil je mizar) in vseh, ki 
delajo z glavo.«

Dragi birmanci! Rad bi vas tudi 
povabil k obisku in sodelovanju pri 
mašah pri devetih prvih petkih. Se-
daj, ko ste mladi, še ne mislite na 
milosti, ki jih lahko izprosimo od 
Boga za srečno smrt. Moja mama 
je ob devetdesetem letu rekla: »Saj 
se ne bojim umreti, ko sem že toli-
ko stara, malo pa me je strah, da 
ne bi tedaj preveč trpela.« Večkrat 
je molila za srečno zadnjo uro. Bog 
ji je dal to milost, da je v miru za-
spala.

Birmanci! V letu, ko se pripra-
vljate na prejem darov svetega 
Duha, bodite mladostno optimi-
stični, vsrkavajte nova znanja o 
naši veri ter imejte radi Boga. Vse 
starše in farane pa vabim, da z  
molitvijo in dobrimi deli ter bolni-
ki z darovanim trpljenjem izprosi-
mo milost, da bi delo duhovnikov, 
katehetov in animatorjev z božjo 
pomočjo v naših birmancih vzbu-
dilo trdno vero.

Ivan Grandovec

KAJ MI 
PO ME NI 
ŽUP NI JA



Pastoralno leto je že v polnem teku. 
Šolski verouki so za vse skupine po 
napovedanem urniku. Na mali Ilovi 
Gori bo verouk kot vsa leta ob četrt-
kih, le da bo za vse veroučence v dveh 
skupinah.

Najbolj je važno, da se vsi, tako učen-
ci kot starši in katehetje zavedamo, 
da ima verouk en sam namen – po-
globiti našo vero, zaupanje in ljube-
zen do Boga in med nami samimi. 
Tako bo postalo že vsakdanje življe-
nje mnogo lažje in lepše, obenem pa 
nas vse pripravlja na srečno večnost, 
kateri gremo vsi naproti. Obisk pri 
sveti maši za začetek verouka je to 
dokazal, ne pozabimo pa, da nedelj-
ska sveta maša in vsakdanja molitev 
nujno spadata k verskemu življenju.

Leto birme, v katerega smo stopili, 
je dodatni izziv za naše versko življe-
nje. V nedeljo, 21. Septembra, bomo 
imeli po večerni maši birmanci in nji-
hovi starši v župnišči sestanek, kjer 
se bomo pogovorili o naši pripravi na 
birmo. Birmanski animatorji so se že 
dobili in sklenili, da bo priprava na 
birmo potekala v sedmih birmanskih 
skupinah. Vsako bosta vodila dva ali 
trije animatorji. Birmanci bodo imeli 
tudi reden verouk, ki pa bo obarvan 
zelo praktično, saj bodo vsakih 14 dni 
namesto verouka interesne dejavno-
sti, o katerih boste več izvedeli na se-
stanku.  

Prvoobhajanci in njihovi starši se 
bomo srečali pri verouku v nedeljo, 
28. septembra, po pol enajsti maši, 
da boste videli, kako se pripravljamo 
na prejem dveh zelo važnih zakra-
mentov: svete spovedi in prvega sve-
tega obhajila.

Prva redna seja ŽPS bo v ponedeljek, 
15. Septembra, ob 20.00 v župnišču. 
Iz priročnika NA POTI K IZVIRU si 
člani preberite na str. 32 Moj osebni 
odnos do evharistije. Pogovarjali pa 
se bomo tudi o času birme, mladinski 
in zakonski pastorali ter drugih ak-
tualnostih. Vsi lepo vabljeni!

Stična mladih je letos 20. septem-
bra. To je največji dogodek za mlade 
v Cerkvi na Slovenskem, ki že 30 let 
navdihuje na tisoče mladih. Letos po-
teka pod geslom: »Blagor ubogim 
v duhu, kajti njihovo je nebeško 
kraljestvo.« (Mt 5,3)
Program pripravlja več kot 250 pro-
stovoljcev in vsako leto je kaka no-
vost. Zbiranje se prične ob 9.00, nato 
je program in delavnice, ob 14.00 je 
sveta maša, ob 16.00 pa praznovanje 
in koncert. Več je na spletu. Vsako 
leto se mladi v velikem številu ude-
ležite tudi iz naše župnije, upamo, da 
bo tako  tudi letos.

Pevske vaje za oba mešana zbora se 
pričnejo po 14. 9. V četrtek, 18. 9, ob 
20.00 so vaje v Ponikvah, v petek pa 
bi morale biti vaje na Vidmu. Ker pa 
gre moški zbor na romanje, bodo to-
krat odpadle. K pevskim vajam pri-
srčno vabimo poleg vseh dosedanjih 
članov zborov tudi nove pevce, saj je 
Bog mnogim dal pevski talent. Škoda 
bi bilo,  če ga ne bi dali tudi v Božjo 
čast.

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE
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Birmanski animatorji so predlagali, da bi povabili, 
naj se javi kdo, ki ima veselje in sposobnost, da bi 
vodil mladinski zbor, ki naj bi začel z vajami. Lepo 
ste vabljeni, da premislite, ali ne bi mogli prevzeti 
te lepe naloge.

Ponedeljkovo celodnevno čaščenje bo že 15. 9., 
nato pa vsak ponedeljek od 8.00 do 18.00. Kar lepo 
število vas prihaja: nekateri za celo uro, drugi ko-

likor morete, vsi pa z 
željo, da sebi in drugim 
izprosimo Božjo pomoč 
in blagoslov. Blagor ti-
stim, ki razumete, kako 
velika stvar je biti sku-
paj s svojim Bogom. Vse 
Jezus vabi:  »Pridite k 
meni vsi, ki ste utruje-
ni in obteženi, in jaz vas 
bom poživil.« (Mt11,28)
Tudi vsak petek vablje-
ni k čaščenju eno uro 
pred večerno mašo.

Priprava za botre je v 
Ribnici 20. 9., ob 20.00, 
18. 10. ob 20.00 in 15. 
11. ob 19.00. Vsi, ki bi 
radi bili krstni ali bir-
manski botri, se skušaj-
te te zelo koristne pri-
prave udeležiti.

Katehumenat – pri-
prava odraslih na pre-
jem krsta in drugih za-
kramentov  je v Ribnici 
za vso dekanijo. Priče-
tek bo 4. 10. ob 19.00.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti Antona Erču-
lja je dal za 1 mašo tudi 
nečak Damjan z druži-
no.

Pon. 15. 9.
Žal. Mati B.

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Jože, Roza Klinc, Tone Kastelic
Vsi Shawishevi

Tor. 16. 9.
Kornelij, 

Ciprij.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Karolina in Terezija Babič, B. v.
Ana Kastelic, obl.

Sre. 17. 9.
Robert B.

Vid. 7.00 Ivan in Frančiška Kaplan
Ljudmila Grandovec

Čet. 18. 9.
Jožef Kuper.

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Slavka Miklič, 30. dan
Franc Zaletelj, obl.

Pet. 19. 9.
Emilija

Vid. 19.00 Anton in Terezija Frkulj, I. G.
Janez Žgajnar

Sob. 20. 9.
Korejski muč.

Vid.
Kom

8.00
19.30

Alojz Sadar,  Zg., obl.
Jože Rigler, 8. dan

Ned. 21. 9.
25. m. let.

Matej

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Za zdravje
Rudi Prhaj, Predst., obl.
Janez in starši Vidmar, Zg.

Pon. 22. 9.
Mavricij

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Anton Sebanc, obl.
Marjan Prhaj, obl.

Tor. 23. 9.
p. Pij

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Franci Padar, obl.
Janez in Franč. Brodnik, obl.

Sre. 24. 9.
A. M. Slomšek

Vid. 7.00 Mimi in starši Tomoževi
Mojca Šuštar

Čet. 25. 9.
Sergij

Vid. 19.00 Anton Erčulj, 30. dan
Anton in Marija Nose, Predst.19 B, obl.

Pet. 26. 9.
Kozma, Dam.

Vid. 19.00 Pavle in Ivana Vidmar, Zg., obl.
Robert Škantelj

Sob. 27. 9.
Vincencij P.

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Marjeta in Jože Arh
Starši Meglen in oba Strahova 8

Ned. 28. 9.
26.m.letom

Slomškova n.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Vsi Francelj, obl.
Janez Krže, I. G.
Vinko Erčulj, Vod., obl.


