
Binkošti so lep, 
toda za mnoge 
neprijeten pra-
znik. Kajti po-
klicani smo! Za 
božič in veliko 
noč lahko mirno 
ostanemo tudi 
samo gledalci – 
zdaj pa smo na 

vrsti mi. Od nas je odvisno, če bomo pu-
stili Svetemu Duhu, da pristane v našem 
življenju, če se bomo pustili prežeti z nje-
govo živostjo, njegovim upanjem in pogu-
mom. Od nas je odvisno, če si bomo pustili 
v sebi ozdraviti to, kar je ranjeno, če se 
bomo pustili potolažiti, kjer smo žalostni 
in voditi, če smo zašli na napačno pot.
Za božič in veliko noč je lažje, skriješ se za 
jaslice in križ. Binkošti pa so praznik, ko 
moramo pogledati sebe, ko je vse namenje-
no nam.

Andrea Schwarz
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Binkošti – poslani smo

Tedaj jim je spet rekel:
“Mir vam bodi!

Kakor je Oče poslal mene,
tudi jaz pošljem vas.”
In po teh besedah je

dihnil vanje in jim govoril:
“Prejmite Svetega Duha;
katerim grehe odpustite,

so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite,

so jim zadržani.”

(Jn 20,21-23)



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Sedma redna seja ŽPS je poteka-
la v ponedeljek, 12. maja. Iz pri-
ročnika NA POTI K IZVIRU smo 
brali in potem govorili o naši oseb-
ni molitvi. Vsak član je povedal, 
kako on gleda na molitev in kako 
moli. Kot duhovnik sem bil srečen 
in ponosen, da molitev vsem veliko 

"Kdor ima moje zapovedi in jih 

spolnjuje, ta me ljubi; a kdor ljubi 

mene, ga bo ljubil moj Oče in ga 

bom ljubil jaz in se mu razodel." 

Jn 14,21

pomeni, da se znajo na zelo različ-
ne načine in ob različnih časih vsi 
obrniti na Boga, se mu zahvaliti, 
ga častiti in seveda prositi. Človek 
je velik, ko sklene roke. Dokler mo-
limo, se nam ni treba bati ničesar, 
saj je Bog z nami.

Izredni delivci obhajila   

Ker je zlasti v velikih praznikih ve-
liko obhajancev, bomo na predlog 
članov ŽPS zaprosili na škofijo, 
da bi smela še dva poleg že seda-
njih dveh deliti sveto obhajilo. Na 
novo je bil predlagan Tone Novak 
iz Vidma, že v prejšnjem sestavu 
ŽPS pa je bil predlagan Milan Bla-
tnik s Ceste.

Ponovno smo se pogovarjali, da 
bi tistim, ki zaradi starosti ali bo-
lezni ne morejo k sveti maši, pa si 
to želijo, laiki nosili sveto obhajilo. 
Mežnar nosi vsako nedeljo štirim v 
Zagorico, še marsikdo bi verjetno 
bil vesel, da lahko pogosto prejme 
Odrešenika. Na nek način sporo-
čite in bomo uredili, saj je neiz-
merna sreča in bogastvo, da lahko 
prejmemo Gospoda v podobi kruha 
čim večkrat.



Župnijski dan naj bi bil letos v 
nedeljo, 6. julija. Na predlog Sveta 
bo samo ena sveta maša dopoldne, 
in sicer ob 10.00, po njej pa naj bi 
se vsi zadržali skupaj na kosilu in v 
prijetnem druženju. Kristjani smo 
bratje in sestre, kako ne bomo radi 
skupaj. Predvidoma naj bi imela 
organizacijo letos na skrbi Podpeč. 
Vse pa se bomo pogovorili še na ju-
nijski seji, 16. 6. 2014, ob 20.00.

Oratorij bo letos predzadnji te-
den avgusta, to je od 18. do 24.

BINKOŠTI, TRETJI NAJVEČJI 
PRAZNIK, praznik Svetega Duha, 
bomo obhajali kar se da slovesno, 
saj se vsi zavedamo, kako smo po-
trebni pomoči Svetega Duha. Nanj 
se bomo pripravljali z devetdnev-
nico, kamor posebej vabimo priho-
dnje birmance in člane Prenove v 
Duhu, saj so binkošti njihov pose-
ben praznik.

Na sam praznik bomo po pol 
enajsti maši razdelili veroučna 
spričevala, ta naj veroučenci pri-
nesejo podpisana nazaj na praznik 
Sv. Rešnjega Telesa, 19. junija. 
Vmes bo redni verouk, le da bo bolj 
praktične narave.

Zaradi spričeval na binkošti bo 
slovesna maša s slovesnim petjem 
mešanega zbora ob pol osmih, pol 
enajsta maša pa bo s sodelovanjem 
šolarjev.

Prošnje dneve in praznik Go-
spodovega vnebohoda, ki bo 29. 
maja, bomo obhajali po ustalje-
ni navadi. V ponedeljek, torek in 
sredo bodo prošnje procesije, prvi 
dan v Podgorico, drugi dan v Pod-
peč in tretji dan v Podgoro. Vse dni 
se ob 19.00 zberemo pri vaških ka-
pelicah na začetku vasi in gremo 
med petjem litanij vseh svetnikov 
v tamkajšnje cerkve, kjer bo sveta 
maša s  šmarnicami.

Na praznik bodo svete maše v 
prazničnem redu.

Revija pevskih zborov, na ka-
teri bodo peli zbori iz dekanije Ma-
rijine pesmi, bo letos na Turjaku v 
viteški dvorani na gradu. Revija bo 
1. junija ob 16.00 in bodo na njej 
nastopili tudi trije naši zbori.

Romanje v Schio  bo v soboto, 
14. junija. Prijavilo se vas je že pre-
cej, vendar še ne dovolj za avtobus. 
Čim prej se prijavite, saj je roma-
nje na milostne kraje vedno nekaj 
zelo lepega in pravo duhovno doži-
vetje.

Zahvala Bruhanji vasi, Cesti 
in Predstrugam, ki ste že zbrali 
denar za cvetje. Bog vam povrni. 
Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki 
ste prispevali za obnovo orgel.

Rad pa bi se tukaj še posebej 
zahvalil Mariji Šuštar iz Pod-
gore, ki je sklenila popraviti ozi-
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Pon. 26. 5.
Filip Neri

Pdc.
Pon.

19.00
19.00

Anica Kralj, 30. dan
Franc Zakrajšek, P. 12 A, obl.

Tor. 27. 5.
Alojzij Grozde

Pdč.
Kom.

19.00
19.00

Cita in Jože Sintič
V zahvalo za uslišane prošnje

Sre. 28. 5.
German

Pdg. 19.00
19.00

Marija in Dani Šuštar, obl.
Robert Škantelj

Čet. 29. 5.
VNEBOHOD
Maksim Em.

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
19.00
19.30
20.00

Starši Adamič, K. 119, obl.
Martin Jeram, 8. dan
Starši in brat Žnidaršič, V. 14
Živi in pok. Muhovi

Pet. 30. 5.
Kancijan

Vid. 19.00
19.00

Ivan Kastelic in vsi Tomšič, V. 64
Starši Erčulj in vsi Hočevar, V. 56

Sob. 31. 5.
Obiskanje D.M
Sklep šmarnic

Vid.
Pon.
Kom.

8.00
19.00
19.30

Anton Novak, M. v., obl.
Karel in Kristina Lenarčič
Antonija Mesojedec, obl.

Ned. 1. 6.
7. velikon.

Justin

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30
 19.00

Za farane
Alojz Oblak, obl.
Frančiška  in Janez Tomšič,  Zg. 58, obl.
Starši in Anton Hočevar, Kom., obl.

Pon. 2. 6.
Erazem

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Ivanka Zajc
Ana Pirnat
Vsi Jerkinovi, P. in Mhlaževi, Zg.

Tor. 3. 6.
Karel LW.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Franc in Roza Francelj, B. v., obl.
Tilen in Vida Starkež

Sre. 4. 6.
Peter ver. 

Vid. 7.00
7.00

Vinko Čampa, Ivanka in Franc Tomažin
Mimi Francelj in st. Zajec, M. v.

Čet. 5. 6.
Bonifacij

Vid.
I. G.

19.00
 19.00

Mojca Šuštar
Anton in Ludovika Šteh

Pet. 6. 6.
Norbert

Prvi petek

Vid.
Pon.
Kom.

19.00
20.00
19.30

Anton Klinc, B. v., obl.
Anton in st. Hočevar
Lavra Prijatelj, obl.

Sob. 7. 6.
Robert

Vid.
Kom.

8.00
19.30

Janko Hekič, M. v., obl.
Stane Škulj, sin Andrej iz Nem.,obl.

Ned.  8. 6.
BINKOŠTI

Medard

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30

19.00

Za farane
Starši Pečan in Lenarčič, obl.
Franc Kastelic, B. v., obl.
Janez Petelinšek, obl.
Joži, Sašo in vsi Gruden, Predst., obl.

roma dati v prvotno stanje vaško kapelico 
v Podgori. Sama živi zelo skromno, a kljub 
svoji majhni pokojnini veliko daruje za ra-
zne dobrodelne organizacije, sedaj pa se je 
že dogovorila z zidarskim mojstrom, da bo 
popolnoma obnovil kapelico in bo vse račune 

sama poravnala. Naj ji 
Bog njeno veliko dobroto 
in požrtvovalnost bogato 
poplača.

Darovanje za 
poplavljence   

Kot veste, so katastrofal-
ne poplave v Bosni, Srbiji 
in na Hrvaškem naredile 
ogromno škode. Mnogi lju-
dje so ostali brez vsega. 
Naši škofje so določili, naj 
bodo v vseh cerkvah 1. ju-
nija nabirke za pomoč pri-
zadetim ljudem.

Drugam smo oddali na-
slednje maše: 1 za Vinka 
Čampo, 1 za duše v vicah, 
1 v zahvalo in priprošnjo, 
2 za duše v vicah, 1 za 
druž. Perko in Lazar in 2 
za duše v vicah.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti MARTINA JERA-
MA so dali dar za cerkev 
in za 1 mašo Hočevarjevi, 
Pon. 65 A, za 1 mašo pa 
Terezija Hočevar.


