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ZA VERO SE BO SAM ODLOČIL
Nedavno je mlada mamica izjavila pred krstom, da bi bilo najbolje, da bi se otrok sam odločil 
ali bo veren ali ne. Morda take misli begajo še koga, zlasti ko nam danes stalno poudarjajo, 
kako je svoboda nekaj velikega in kako nam nihče ne sme ničesar vsiljevati.
So stvari, za katere se ne moremo sami odločati. Ali se bomo rodili ali ne, ne odločamo sami. 
Tudi staršev si sami ne izbiramo, prav tako ne značaja, podobe in še mnogo stvari. Mnoge stvari 
so nam dane same po sebi, druge pa nam dajo starši in  drugi vzgojitelji, in to je vzgoja. Da se 
naučimo lepega vedenja v odnosu do drugih, do sebe, do hrane itd., morajo starši uporabiti 
veliko časa in dajati sami zgled. 
Hvaležnost, spoštovanje, veselje 
do življenja ter vero pa do neke 
mere prejmemo po naravi in po 
zgledu najbližjih vse od svojega 
rojstva.
To so vrednote, ki imajo trajno 
vrednost. Pred leti je prišel 
k meni mož, preizkušen v 
življenju, a brez vere. Izjavil je: 
»Zakaj me starši niso versko 
vzgojili, koliko lažje bi prenašal 
vse te težave, tako pa nimam na 
koga preložiti gorje, ki me tare, 



PRVA REDNA SEJA ŽPS bo, kot je bilo že 
objavljeno, v ponedeljek, 7. septembra, ob 
20.00.

Praznik Marijinega rojstva (8. september) 
bomo praznovali v glavnem v Podgorici, 
kjer bosta sveti maši zunaj, in sicer prva ob 
9.00, druga pa zvečer ob 19.00. V nedeljo bo 
žegnanje za Zagorico v Podgorici zunaj s sveto 
mašo ob pol enajstih.
Ob 17.00 pa bo sveta maša pri kapelici v 
Ponikvah, kjer je vsako leto drugo žegnanje, 
zlasti za zgornji del Ponikev.

VEROUK smo pričeli s svetima mašama in 
nabavo veroučnih pripomočkov, zlasti pa 
tudi ob prijavi vseh, ki želijo v naši župniji 
obiskovati verouk. Verouk ni v prvi vrsti 
znanje, pač pa življenje. Dragi starši, naredili 
ste veliko uslugo vašim otrokom, ko ste jih 

in dobiti pomoč. Blagor vam, ki imate vero.« Vera je neizmeren Božji dar, ki pa mora imeti 
ugodno okolje, da lahko živi in raste.
Ta teden smo pokopali moža, ki je zlasti zadnja leta izredno rad in veliko molil. Zadnja beseda 
ženi in hčerki je bila, ko sta odhajali iz bolnišnice: »Da ne bosta pozabili moliti zame.« V življenju 
marsikdo vero nekoliko zanemari, ko pa pridejo preizkušnje, se spomni otroštva, vzgoje svojih 
staršev, ki so ga versko vzgojili, in jim je neizmerno hvaležen, saj so mu s posredovanjem vere dali 
največjo in najdražjo doto. Ne prikrajšajmo otrok za največjo vrednoto. Že za časa življenja vam 
bodo hvaležni zanjo, da ne govorimo o večnosti, kjer bomo z drugačnimi očmi gledali na vse.

TEDEN MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

Zaradi ostrih epidemioloških ukrepov v tednu pred nedeljo Dobrega Pastirja bomo molitveni 
teden za nove duh. poklice obhajali od angelske nedelje, 6. sept., do 13. sept. Vabimo vas vsak 
dan v večjem številu k svetim mašam, pri vseh naših molitvah pa vključimo ta pereči problem. 
12. 9. bo molitveni dan za duh. poklice na Brezjah. Ob 8.30 bo molitev, ob 10.30 pa sveta 
maša. Vse bo zunaj.

prijavili k verouku, skušajte vedno o Bogu, 
veri, Cerkvi govoriti spoštljivo. Če je le 
mogoče, se udeležite vsako nedeljo in praznik 
svete maše in vsak dan vsaj nekaj zmolite. 
Okusili boste poseben Božji blagoslov in 
pomoč.  

PONEDELJKOVO ČAŠČENJE V KAPELI 
bomo pričeli v ponedeljek, 7. septembra. 
Sveta maša bo ta dan ob pol osmih v kapeli, 
nato pa bomo častili Jezusa cel dan. Gotovo 
se vseh že sedaj veseli Jezus, pa tudi mi, ki se 



najlepše povabljen, da se mu pridruži. Otroški 
zbor ima vaje ob nedeljah.

Ob sklepu oratorija pa smo imeli priložnost 
prisluhniti mladini, ki je tako odlično 
pripravila večerno sveto mašo. Kako bi bilo 
lepo, da bi nam mladi vsaj od časa do časa 
pripravili podobne maše, ki bi bile prava 
poživitev.

BRALCI  se sicer manjkrat zberejo na srečanje, 
vršijo pa zelo pomembno vlogo, ko v cerkvi 
berejo berila in druge napovedi. Presenečen 
sem bil, ko mi je zadnjič neka gospa, ki se 
je poročila v našo župnijo, rekla,ali bo lahko 
brala berila v cerkvi. Vabljeni ponovno vsi, ki 
imate dar nastopanja, da se prijavite, in vas 
bomo z veseljem uvrstili na spored bralcev. 

MINISTRANTI vršijo službo pri oltarju, 
da je bogoslužje čim lepše, slovesnejše in 
dviga navzoče k Bogu. Na spisku je veliko 
ministrantov, pri oltarju pa marsikdaj 
nobenega. Vsi, ki ste ministrirali, boste 
dobili povabilo na sestanek, ki bo v soboto, 
12. septembra, ob 16.00. Če bi še kdo želel 
ministrirati, se lahko prijavi in bo po nekaj 
vajah postal ministrant.

Žegnanje na Ilovi Gori bo v nedeljo, 20. 
septembra, z mašo ob pol enajstih. Ker je cerkev 
majhna, bomo skušali imeti sveto našo pred 
cerkvijo, zato se zberite v čim večjem številu.

Po pešpoti Brodnikove rodbine od Velikih 
Lašč do Ponikev – glej v občinskem glasilu 
Naš kraj.

zavedamo, kako velika čast in sreča je biti v 
družbi tako velikega gosta. Vse, dosedanje in 
nove molivce, toplo vabimo.

BIBLIČNA SKUPINA bo pričela s svojimi 
srečanji v ponedeljek, 14. septembra, ob 
20.00. Prav lepo vabljeni vsi dosedanji člani, 
veseli pa bomo tudi drugih, ki želijo ob Svetem 
pismu poglabljati svojo vero in odnos do Boga 
in bližnjih.

PRENOVA V DUHU je morala tako kot 
vse skupine zaradi koronavirusa prenehati s 
zbiranjem. V torek, 15. septembra, pa ste vsi, 
ki ste kadar koli prihajali k tem srečanjem, 
lepo vabljeni po večerni maši k slavljenju. 
Kot v vseh skupinah se bomo tudi tu držali 
po najboljših močeh pravil, potrebno pa je, 
da nadaljujemo z zbiranji.

ZAKONSKE SKUPINE so se nekatere 
zbirale tudi v tem času, odslej pa je prav, da 
bi se vsa zbiranja vršila normalno. Seveda pa 
je predvsem pomembno, da so vsi člani zdravi 
in da je prostor dovolj velik. Če kje doma 
nimate takega prostora, lahko vedno pridete v 
župnišče, le sporočite prej, da se dogovorimo.

PEVSKI ZBORI vsako leto pričnejo z novim 
pastoralnim letom z vajami. Mešana zbora 
tako na Vidmu kot v Ponikvah se obveščata 
za vaje po spletu, bi pa radi prav lepo povabili 
nove pevce, da se pridružite našim zborom. 
Tudi moški zbor vabi mlade pevce, saj je v naši 
župniji veliko mladih ljudi, ki jih je Stvarnik 
obdaril z darom petja. Lepo je, da ga damo v 
čast Bogu. Doživljali bomo veliko zadoščenja 
in zadovoljstva.

Zelo smo veseli, ko nam zapoje naš otroški 
zbor, ki bo ponovno tudi začel z vajami. Kot 
za vse, velja tudi zanje, da je vsak, ki zna peti, 
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Pon. 7. 9. 
Marko, Regina 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 

19.00 

Vsi Nackovi, Zg. 61 
Za zdravje 
Miro Bambič, 8. dan 
Anica Novak 

Tor. 8. 9. 
MARIJINO 
ROJSTVO 

Pdc. 
Pon. 
 
Pdc. 
 
Kom. 

9.00 
17.00 

 
19.00 

 
19.00 

v zahvalo in prošnjo P. M. 
Jože in Marija Škulj 
Rajko G. s. Lili in vsi umrli v domu 
Tomšič, Hočevje, Predstr. Bruhanja vas, 
starši in brat Samec, Pdč. 9 
Franc Pirc, 8. dan 
Dušan Buščaj, obl. 

Sre. 9. 9. 
Peter Klaver 

Vid. 7.00 Drobničevi, C. 3 
Za duše v vicah 

Čet. 10. 9. 
Pulherija 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

19.00 

Julija in Tone Novak, obl., V. 7 
Ivica Rozman 
Jože Šteh 

Pet. 11. 9. 
Prot,Hiacint 

Vid. 
 

19.00 
 

Anka in Anton Blatnik, obl., Z. v. 
Joži Tiselj, Z. v., obl. 

Sob. 12. 9. 
Marijino ime 

Vid. 
 

8.00 
 

Rozalija Mencin, obl., Zg. 
Janko in sestra Novak 

Ned. 13. 9. 
24. med letom 

Janez 
Zlatousti, 
Notburga 

Vid. 
Pon. 
 
Pdc. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 
 10.30 
 19.00 

V zahvalo za zdravje 
Metod Lenarčič 
Anton Pavlin 
Za Zagorico in vse farane 
Antonija Hren, Zg., obl. 

Pon. 14. 9. 
Povišanje sv. 

Križa 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Živi in pok Šimenčevi, Cesta 
vsi Muhovi 
Marija Škulj 

Tor. 15. 9. 
žalostna M. B. 

Dom 
Vid. 
Kom. 

10.00 
19.00 
19.00 

Anton Virant, Škocjan 
Leon Jere, obl., Z. v. 
Jože Rigler, obl. 
Vsi Kriviški 

Sre. 16. 9. Vid. 7.00 Tone Pavlin od Reberskih 
Čet. 17. 9. 
Robert Berl. 

Vid. 
Hoč. 

19.00 
19.00 

Vsi Lohkarjevi, B. v. 
Za vse Hočevarje 
Starši Koželj in Strnad 

Pet. 18. 9. 
Jožef Kuper. 

Vid. 19.00 
 

Veronika Vidrih, obl. Z.v. 
Karolina in Terezija Babič, B. v., obl. 

Sob. 19. 9. Vid. 8.00 Anton Pečjak, obl., Kom. 82 
 

Ned. 20. 9. 
25. med letom 

Andrej 

Vid. 
Pon. 
 
I.G. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

 
10.30 
19.00 

Za farane 
Jože in Mara Brodnik 
Za zdravje 
Za Ilovo Goro 
Anica in Tone Kralj, obl., Pdc. 

OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI:

O b  s m r t i  A N TO N A 
ERČULJA je dala za 1 mašo 
tudi teta Dora iz Portoroža.

Ob smrti MIRA BAMBIČA 
so darovali: dar za cerkev in 
za 2 maši žena Mara. Enako 
je dal svak Jože z družino. 
Dar za cerkev in za 1 mašo 
je dal nečak Igor. Za maše 
so darovali: hčerka Mojca 
(2), Fani Hočevar (2), Olga 
Blanc (2), Slavka Krese (1).

Za razvedrilo:

Natakar v večji restavraciji 
vstopi v kuhinjo in išče 
enega od kuharjev. Končno 
ga najde v manjšem prostoru 
poleg kuhinje, ob sebi pa je 
imel ogromen kup na koščke 
narezanih žemelj.
“Ja kaj pa počneš?” ga je 
presenečeno vprašal.
“Želim speči pecivo, pa v 
receptu piše: “Nareži tri dni 
stare žemlje”. No, jaz jih 
režem šele dva dni!” 


