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Beseda živega Boga

Bog je namreč
svet tako ljubil,

da je dal svojega
edinorojenega Sina,

da bi se nihče,
kdor veruje vanj,

ne pogubil,
ampak imel večno življenje.

Bog namreč svojega Sina
ni poslal na svet,

da bi svet obsodil, marveč
da bi se svet po njem rešil.

(Jn 3,16-17)

Znamenje križa, ki 
ponazarja Sveto 
trojico, je znamenje 
naše svobode. Svo-
bodni smo. Pripada-
mo namreč Bogu in 
ne svetu. In ta križ 
nam govori: vse v 
tebi je dobro. Tudi če 
marsičesa v sebi ne 
moreš sprejeti, lahko 
Božja ljubezen, ki se 
je na križu izkaza-
la do popolnosti, 
prerodi tudi to, kar 
bi najraje skril pred 
seboj in pred ljudmi. 

Križ ti govori, da te varuje. Z njim si varen pred vsemi 
negativnimi vplivi, na katere boš naletel v svetu, varo-
val te bo pred uničujočimi mislimi in pred agresivnimi 
čustvi, ki te bodo zajela.
Nad tabo bdi troedini Bog: Oče, Sin in Sveti duh.

Po: A. Grünu



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Sklep veroučnega leta 
in zahvalne maše 

Hvaležnost je ena najlepših lastno-
sti človeka, to pogosto slišimo. Tudi 
na koncu šolskega in veroučnega 
leta je prav, da se Bogu in ljudem 
zahvalimo za vse dobrote, ki smo 
jih v tem letu prejeli. Kristjani to 
naredimo najlepše pri sveti maši, 
ki je ena sama velika ZAHVALA. 
Vse učence, starše in učitelje va-
bimo, da bi se zbrali k zahvalnim 
mašam, in sicer na Vidmu v soboto, 
21. junija, ob 8.00. Ta dan goduje 

tudi zavetnik mladine sv. Alojzij. V 
Ponikvah bo zahvalna maša v po-
nedeljek, 23. junija, v Kompoljah v 
torek, 24. junija, na Ilovi Gori pa v 
četrtek, 26.junija.

Noč  adoracije, noč molitve za 
naš narod, Cerkev, še posebej za 
novega nadškofa bo v naši župniji 
v petek, 20. junija. Pričeli bomo s 
sveto mašo ob 19.00. Po maši bomo 
zmolili pred Najsvetejšim rožni ve-
nec, ob 20.00 pa vabljeni k molitvi 
iz Ponikev, Vodic in Predstrug. Ob 
21.00 naj bi prišli iz Kompolj, Pod-

Vsakega torej,
kdor bo mene

priznal pred ljudmi,
bom tudi jaz priznal

pred svojim Očetom,
ki je v nebesih;

kdor pa bo mene
zatajil pred ljudmi,

njega bom tudi jaz zatajil
pred svojim Očetom,

ki je v nebesih.

(Mt 10,32-33)

Bog je dober z 
menoj! Nekajkrat v 
svojem življenju sem 
ga občutil. Učil me je, 
kako se moram daro-
vati za druge, ne da bi 
se vprašal, kako se bo 
izteklo – in četudi mi 
nihče ne reče hvala. 
Pokazal mi je, kako 
sije sonce, četudi 
se ljudje zavlečejo v 

senco. Pokazal mi je drevesa, ki kar tako podarja-
jo plodove, ne da bi se vprašal, kdo jih bo jedel.
Čutim, da me Bog ljubi, danes in vse dni mojega 
življenja. Ljubi me, ko živim. Še bolj me ljubi, ko 
umrem, ker me takrat dokončno stisne v svoje 
naročje. To je moja tolažba, prav nič se mi ne 
more zgoditi.

Phil Bosmans



gore in Bruhanje vasi, ob 22.00 iz 
Podpeči, Ilove Gore, Hočevja, Ce-
ste in Zdenske vasi, ob 23.00 pa 
iz Vidma, Podgorice, Zagorice in 
Male vasi. Zmolili naj bi skupaj 
rožni venec, nato pa še molitveno 
uro, ki bo na klopeh. Kristjani zau-
pamo v moč molitve. Potrudimo se, 
da bomo dali svoj prispevek.

Praznik svetega Rešnjega Te-
lesa in Krvi, ki bo v četrtek, 19. 
junija, bomo praznovali kot vsa-
ko leto slovesno. Ta dan so dopol-
dne svete maše za tiste, ki bi se ne 
mogli udeležiti popoldanske maše 
in slovesne procesije, ki je ob ugo-
dnem vremenu čez Videm, sicer pa 
po cerkvi.   

Za mlajčke in okrasitev poskrbi 
letos Podpeč. Procesija, če hočemo 
da je lepa, je tako velik projekt, da 
mora priskočiti vsa župnija. Naj-
prej z udeležbo, fantje z nošenjem 
bander, pevci s petjem, pritrkoval-
ci, deklice, ki posipajo rožice, Vi-
demci, ki pripravijo postaje. Kjer 
je ljubezen do Jezusa, skritega pod 
podobo in ljubezen med seboj, se 
vse lepo uredi, ker drug drugemu 
pomagajo, če pa bi šlo za neko tek-
movanje, je vse brez pomena. Vse 
vabimo, da z dušo in hvaležnostjo 
naredimo, kar je v naši moči, da 
bomo dali čast Bogu, sebi pa zado-
bili veliko Božje pomoči.

Po tej maši boste šolarji oddali 
svojim katehetom podpisana vero-
učna spričevala. Najbolje je, da se 
šolarji pridružite svojim staršem 
že pri maši in nato v procesiji, zato 

se starši potrudite, da boste ta dan 
prišli k tej slovesnosti. Čas bo ver-
jetno za vse najboljši ob 19.00, ko 
boste vsi iz služb in boste že uredili 
v hlevih. Dan pa je itak sedaj dolg 
in bomo pred nočjo vse opravili.

Urne maše, pri katerih blago-
slovimo vodo za kropljenje na kre-
sni večer in molimo za dobro letino 
in da nas Bog obvaruje vseh ne-
sreč, zlasti hude ure, so napisane 
med mašami. Ta dan se pri maši 
pobira v pušco za duhovnika, ki to 
mašo opravi.

Žegnanje bo pri Svetem Anto-
nu v nedeljo, 15. junija, z mašo ob 
pol enajstih, 13. pa je pri Sv. An-
tonu romarski shod z mašama ob 
9.00 in 19.00.

V Kompoljah bo žegnanje 22. ju-
nija z mašo ob pol enajstih.

Redna seja ŽPS bo v ponede-
ljek, 16. junija, ob 20.00. Ker bo to 
zadnja seja v tem pastoralnem letu 
in se moramo dogovoriti pomemb-
ne stvari, se je vsi člani zanesljivo 
udeležite.

ZAHVALA za vaše darove, ki ste 
jih zbrali za krašenje cerkve v Pod-
peči in na Vidmu.

Prav tako iskrena hvala za da-
rove, ki ste jih namenili v nede-
ljo za poplave. Darovali ste 2415 
evrov. Župnijska KARITAS organi-
zira zbiranje šolskih potrebščin za 
prizadete v poplavah od 20. do 30 
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Pon. 9. 6.
Marija Mati 

Cerkve
Bin. pon.

Vid.
Vid.
Pon.
Kom.

9.00
19.00
20.00
19.30

Ela Lenarčič in st. Zalar, obl.
Starši Fink, Predst., obl.
Alojz, Ana in Uroš Somrak
Zupančič, K. 95 A

Tor. 10. 6.
Bogumil

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Terezija in Jože Žnidaršič, obl., Z. v.
Anton Brodnik, obl., K. 37

Sre. 11. 6.
Barnaba, ap.

Vid.
Pdc.

7.00
19.00

Marija Babič in vsi Prosenčevi
URNA za Pdc in Zg.

Čet. 12. 6.
Adelajda

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Martin Jeram, 30. dan
URNA za I. G. 

Pet. 13. 6.
 Anton Pad.

S. A.
S. A.
Hoč.

9.00
19.00
19.00

Vsi Strgarjevi, C.
Starši in Ana Drobnič, C., obl.
URNA za Hočevje

Sob. 14. 6.
Romanje     

Schio
Kom

10.00
19.30

Za romarje in vse farane
Mari Kavčič

Ned. 15. 6. 
Sveta Trojica

Vid

Vid.
Pon.
Vid.
S. A.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 10.30
 19.00

Za farane
Karolina Doltar, obl.
Druž. Hegler, Pdg.
Za sosesko
Franc Tomšič, obl., B. v.

Pon. 16. 6.
Beno

Vid.
Pon.
S. A.

7.30
 19.00
 19.00

Tone in Gina Hrovat, obl., Z. v.
URNA za Pon.
URNA za Z.v. in Cesto

Tor. 17. 6.
Albert

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Katarina Babič, obl., B. v.
URNA za Kom.
Vsi Šmucovi

Sre. 18. 6.
Gregor

Vid.
Pdč.

7.00
19.00

Vlado Setinski
URNA za Pdč.

Čet. 19. 6.
SV. REŠNJE 
TELO IN KRI

NAZARIJ

Vid.
Kom.
Pon.
Vid.

9.00
10.30
10.30
19.00

Edvard, Justina in brata Šteh
Veronika Grandovec
Na čast Sv. Duhu za razsv. K
Za farane

Pet. 20. 6.
Adalbert

Vid.

Pdg.

19.00
19.00
20.00

URNA za Videm, M. v., Predstr., Vod.
Franc in Roza Klinc, obl., C.
URNA za Pdg. in B. v.

Sob. 21. 6.
Alojzij

Vid.

Kom.

8.00

19.00

Alojz Sadar, Zg.
Janez Žgajnar, Z. v.
Antonija Žnidaršič

Ned. 22. 6.
12. med letom

Janez Fišer

Vid.
Pon.
Vid.
Kom.
Vid.

7.30
9.00

10.30
10.30
19.00

Za farane
Slavka Vidmar
Tončka Hočevar in vsi Mihcovi, obl.
Za Kompolje
Franc Šuštar, obl., Zg.

junija v Kmetijski zadrugi na Vidmu v obrato-
valnem času. Če bi še kdo želel dati kaj za po-
plave preko KARITAS, lahko vzame položnico 
za klopmi.

46. narodno ro-
manje bolnikov in in-
validov na Brezje bo 
v soboto, 21. junija. 
Kdor more, naj se ga 
udeleži. Zbiranje je ob 
9.00, sveta maša pa 
ob 10.00.

Romanje v Schio 
iz naše župnije je to 
soboto, 14. junija. Od-
hod je ob 5.00 zjutraj. 

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti Anice 
Kralj iz Zg. sta dali za 
2 maši nečakinji Mile-
na in Alenka.


