
In kakor je Mojzes povzdignil kačo v pu-
ščavi, tako mora biti povzdignjen Sin člo-
vekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem 
večno življenje.

(Jn 3, 14-15)

št. 18 ∞ 31. avgust 2014

Beseda živega Boga  
za praznik Povišanja Svetega Križa

Odkar je prvi greh zaprl nebesa, nam 
je križ postal ključ za nebesa. Ljubi 
Bog deli križe vsem ljudem. Velike in 
male, težke in lažje, kot meni, da je 
za nas koristno in potrebno. Če nam 
pa križ postane pretežak in postane-
mo preveč nestrpni, potem kličemo z 
Jezusom: »Moj Bog, moj Bog, na za-
pusti me! Če pomnožiš moje trpljenje, 
tedaj pomnoži tudi moje potrpljenje!« 
Kmalu bomo namreč klicali z Jezu-
som na križu: »Dopolnjeno je! Oče, v 
tvoje roke izročam svojo dušo.« In Je-
zus nam bo ljubeče zaklical: »Še danes 
boš z menoj v raju!«

Bog je namreč svet tako
vzljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina,
da bi se nihče,
kdor vanj veruje,
na pogubil, ampak bi imel
večno življenje.
                                  (Jn 3,16)



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Začetek novega 
pastoralnega leta

S 1. septembrom pričenjamo novo 
šolsko leto, z njim pa tudi vse dru-
ge pastoralne dejavnosti v naši žu-
pniji.

Verouk pričnemo vsako leto z za-
četno sveto mašo, ki bo na Vidmu 
v četrtek, 4. septembra, ob 19h, v 
Kompoljah pa v torek, 2. septem-
bra, ravno tako ob 19h. Pri teh 
mašah naj se zberejo vsi šolarji, ki 
obiskujejo verouk, in njihovi star-
ši, lepo pa vabljeni tudi učitelji in 
drugi pedagoški delavci. Pri maši 
bomo prosili Svetega Duha za 
razsvetljenje in pomoč pri našem 
delu.

Po maši boste učence, ki so letos 
pri nas za verouk na novo, prijavili 
v veroučni sobi, za učence od prve-

ga do tretjega leta pa boste ta dan 
lahko nabavili tudi veroučni zve-
zek. Letos učenci do tretjega razre-
da ne bodo imeli liturgičnih zvez-
kov, čeprav naj prihajajo po listke 
po nedeljskih mašah. Te naj lepijo 
kar v svoj veroučni zvezek. 

Učenci od četrtega do vključno 
devetega razreda naj pridejo po 
svoje veroučne knjige in zvezke v 
tem tednu vsak dan po večernih 
mašah, le v četrtek pustite manj-
še. Za vse je obvezen tudi liturgič-
ni zvezek, tudi za vse birmance, ki 
se bodo sicer zbirali v birmanskih 
skupinah in delali po učbeniku 
PRIDI SVETI DUH, pri verouku 
pa bodo imeli samo liturgični zve-
zek in delali redno po njem.

Devet prvih petkov, ki jih že ne-
kaj let opravlja večina birmancev, 
se prične že s prvim petkom v sep-
tembru. Ne pozabite torej na peti 
september in se udeležite svete 
maše.



Prispevek za verouk 

Že lani ste starši prispevali za po-
učevanje verouka, posebej za kur-
javo po 20 evrov, kar ste poravnali 
pri vpisu ali nabavi veroučnih pri-
pomočkov. Ta prispevek je v glav-
nem zato, da se učenci zavedajo, 
da verouk veliko stane, saj mora-
mo plačati katehistinje in skrbeti 
za urejenost in ogrevanje prosto-
rov. Dokler je bilo dovolj duhovni-
kov in so bili mlajši, so večinoma 
poučevali verouk sami. Sedaj pa je 
duhovnikov vedno manj in še ti so 
starejši, zato poučujejo katehisti-
nje, ki pa jih moramo zavarovati in 
jim plačati. Hvala vsem, ki imate 
za to razumevanje. Kjer bi starši to 
težko poravnali, naj se pogovorijo z 
duhovnikom.

Mladinska srečanja se bodo pri-
čela z mladinsko mašo v nedeljo, 
14. 9., ob 19h. Po maši lepo vablje-
ni vsi mladi na pogovor.

Stična mladih bo 20. septembra. 

Biblična skupina bo imela prvo 
srečanje v tem pastoralnem letu v 
ponedeljek, 2. septembra ob 20h v 
župnišču.

PRVA SEJA  Ž P S  v tem pasto-
ralnem letu bo v ponedeljek, 15. 
septembra ob osmih zvečer v žu-
pnišču. Vse člane lepo vabimo!

Pevske vaje se bodo pričele sredi 
septembra, saj je prve tedne polno 
drugih sestankov in srečanj. Že se-
daj lepo vabimo nove pevce, da se 
pridružite pevskih zborom.

Čaščenje Najsvetejšega bomo 
tudi pričeli sredi septembra, saj je 
v ponedeljek, 8., mala maša. Kot 
skozi vse počitnice pa imamo vsak 
petek eno uro pred mašo čaščenje 
in vas prav lepo vabimo.

Zahvala Mali vasi, ki je zbrala 
denar za krašenje cerkve. Bog vam 
povrni!

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smrti SLAVKE MIKLIČ je dala 
dar za cerkev in za 1 mašo hči An-
dreja. Po 1 mašo je dala tudi vnu-
kinja Katarina Štrukelj in Jamni-
kovi iz I.G.

✝

Ob smrti ANTONA ERČULJ je dala 
žena dar za cerkev in za gregorjan-
ske maše namesto vaške molitve. 
Bratje in sestre: France, Janez, 
Mima, Anka in Jože so dali dar 
za misijonarja Pedra Opeko. Za 
2 maši je dala družina Dim, po 1 
mašo pa Purkatovi iz Zg. in brat 
France. 
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Pon., 1. 9.
Tilen

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Janez in Ela Selšek, Pdg.
Anica in Adolf De Cecco

Tor., 2. 9.
Marjeta

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Slavka Miklič, 8. dan
Mlajši in starejši Žnidaršič, K. 98

Sre., 3. 9.
Gregor. V.

Vid. 7.00 Vsi Galetovi in Jurjevi
Ljudmila Grandovec

Čet., 4. 9.
Mojzes

Vid.

I. G.

19.00

19.00

Anton Erčulj, 8. dan
Franc Glač, B.v., obl.
Marija Križman

Pet., 5. 9.
Mati Terezija

Vid. 19.00 Tone Novak,  Vid.7, obl.
Frančiška Miklič, C., obl.

Sob., 6. 9.
Zaharija

Vid.
Kom

8.00
19.30

Antonija in Franc Blatnik, Preds., obl.
Druž. Strah in Grm

Ned., 7. 9.
23. med letom

Marko Križ.

Vid.
Pon.
Vid.
Pdc.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 10.30
 19.00

Za farane
Štefan Prhaj
Alojz in Franč. Miklič, C.
Za Zagorico
Mojca in starši Šuštar, M.v.

Pon., 8. 9.
MARIJINO 
ROJSTVO

Vid.
Pon.
Vid.
Kom.

9.00
 17.00
 19.00
 19.30

Jože Žnidaršič, ml.
Rajko G. s. Lili, vsi iz doma
Vsi Drobničevi, C.
Fanči Zalar, obl.

Tor., 9. 9.
Peter Klaver

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Primčkovi, Vid.
Stane Mirtič, obl.

Sre., 10. 9.
Nikolaj T.

Vid. 7.00 Druž. Tekavčeva
Mojca Šuštar

Čet., 11. 9.
Bernard

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Veronika in vsi Vidrih, Z.v., obl.
Druž. Grm in Glavan

Pet., 12. 9.
Marijino ime

Vid. 19.00 Jože Perko, Z.v., obl.
Alojz Žnidaršič, obl.

Sob., 13. 9.
Janez Zlatous.

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Tone Blatnik, obl., Z.v.
Rok in Stanislav Mustar, obl.

Ned., 14. 9.
24. med letom

POVIŠANJE 
SV. KRIŽA

Vid.
Pon.
Vid.
I.G.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
19.00

Za farane
Slavko Kovačič
Marija in Alojz Perko, V. obl.
Za Ilovo goro
Leon Jere, obl., Z.v.


