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»SRCE ČLOVEŠKO – SVETA STVAR«
T ako je zapisal naš duhovnik –
pesnik Simon Gregorčič. Srce ni sveto
samo zato, ker je motor življenja,
podarjenega od Boga, in je že kot telesni
organ nekaj čudovitega. Srce je prvo,
ki začne delovati v otroku, spočetem
pod srcem matere, in zadnje preneha
delovati, ko v človeku ugaša življenje.

Srce je »sveto«, ker je središče
čustvovanja: dobrote, naklonjenosti, ljubezni, žal pa lahko tudi hudobije,
zla, maščevanja, sovraštva. Zato ima Gregorčič prav, ko v isti pesmi pravi,
da je v srcu »naš pekel in naš raj«.
V teh Oznanilih boste brali več o najsvetejšem Srcu, ki je skrito v belem
kruhu, da postaja hrana svojim vernim, pa tudi o srcu vašega župnika, ki
bo letos obhajal svojo zlato mašo, 50 let svojega duhovništva, ki ga je razen
enega leta, celega preživel med vami.

PRAZNIK SVETEGA
REŠNJEGA TELESA IN
KRVI IN URNE MAŠE
ŽUPNIKOVA ZLATA MAŠA

V četrtek, 11. junija, je praznik sv.
Rešnjega telesa in krvi. Navadno smo
imeli ta dan popoldne slovesno procesijo.
Zaradi koronavirusa, ko to pišem, še
ne vem natančno, kako bomo letos
lahko ta praznik praznovali. Če bo večja
sprostitev, bo sveta maša v cerkvi, če ne
bo, bo sveta maša zunaj na vrtu in po njej
blagoslov z Najsvetejšim na vse štiri strani
sveta. Mlajčke in okrasitev naj bi letos
pripravile Ponikve. Ta vas sicer ni še tega
pripravljala, ker so nekdaj imeli procesijo
v Ponikvah, a to je že zelo davno. Sedanji
časi pa nas vedno bolj združujejo. Lepo
torej prosimo, da se pridete odgovorni
dogovorit z župnikom in mežnarjem.
Po tej sveti maši boste tudi vsi šolarji
dobili veroučna spričevala.

Malo je duhovnikov, ki celo svoje
duhovniško življenje preživijo na istem
kraju. Zato še posebno čutim veliko
hvaležnost prav do vseh, s katerimi sem
se v teh dolgih letih srečeval in z vami
živel in delal. Niste to samo moji verni
farani. Veliko spoštovanja in ljubezni
čutim tudi do tistih, ki ne hodite v
cerkev, pa mi naklonite prijazen pozdrav
in pomoč, če jo potrebujem. Zato boste
prav v vse hiše v župniji dobili vabilo
na mojo zlato mašo, ki bo 12. julija ob
15.00. Ob vabilu bo tudi razloženo, kako
in kam javite svojo udeležbo na skupen
obed, ki bo po sveti maši predvidoma
na igrišču za farno cerkvijo. Vsi ste že
kdaj pripravljali večja praznovanja, zato
veste, kako je pomembno, da veš, koliko
povabljenih se bo udeležilo. Škoda je, če
se pripravljena hrana meče proč, še huje
pa je, če hrane zmanjka. Zato boste vsi
vljudno naprošeni, da sporočite, koliko
se vas bo iz vaše družine udeležilo
skupnega obeda. Vsi ste prisrčno vabljeni
in vsak mi bo s svojo udeležbo naredil
veselje. Vnaprej se vam zahvaljujem za
Urne maše bodo na vseh podružnicah
sporočilo svoje udeležbe.
v lepem vremenu zunaj, zato pripravite
oltar in vodo pred podružno cerkvijo.
Če pa bo dež, bo za tisto sosesko
urna maša v farni cerkvi. Pri teh
mašah molimo ne le za lepo vreme in
dobro letino, pač pa tudi za odvrnitev

epidemij in drugih bolezni, zato domačih napisal, vsi pa bomo goreče
vabljeni res od vsake hiše vsaj eden.
molili za pokojnega.
Pogrebne maša bodo v tem redu:
Ž E G N A N J A b o d o , č e n e b o binkoštni ponedeljek, 1. 6., ob 19.00 za
sprememb, morala letos potekati brez Marijo in Antona Cimermana, M. v.;
svetih maš v posameznih cerkvah. Če sreda, 3. junija, ob 19.00 za Stanislava
boste kje to lahko uredili varno zunaj, Vodičarja iz Podgore;
boste pravočasno sporočili, če ne, bodo nedelja, 7. junija, ob 9.00 v Ponikvah
svete maše na Vidmu. Oznanjeno bo za Marijo Škulj;
vse pravočasno, objavljeno pa bo tudi ponedeljek, 8. junija, ob 19.00 v
na facebooku.
Ponikvah za Antona Pavlina;
sreda, 10. junija, na Vidmu ob 18.00
Obisk bolnikov po domovih je bil za Ivico Rozman.
dolgo onemogočen. V juniju pa bova
oba duhovnika obiskovala bolnike OB SMRTI SVOJCEV SO
na prvi petek, 5. junija. Če bi še kdo DAROVALI:
želel prejeti zakramente, naj sporoči
duhovnikoma. Ponovno sporočamo Ob smrti Marije in Antona Cimermana
telefonsko številko župnika (031 324 sta dala sinova Tone in Boris vsak dar za
cerkev in po 2 maši. Prav tako je dala
675) in g. Marinka (031 216 822).
dar za cerkev in za 2 maši tudi Fani
Priprava na krste, ki bodo 7. junija ali Cimerman.
po dogovoru, bo v dvorani župnišča 4.
Ob smrti Marije Škulj sta dala za 1
junija ob 20.00.
mašo tudi Marija in Jože Lenarčič.
Ob smrti Antona Pavlina je dal za 1
POGREBNE MAŠE
mašo tudi sin Tone, Reberski pa 1
mašo, dar za cerkev je dala Damjana.
V času epidemije je umrlo kar
Ob smrti duhovnika Frančiška Novaka
nekaj naših faranov. Pogrebi so bili
so dali dar za cerkev in za 3 maše tudi
brez svetih maš, v krogu najožjih
Svetinovi, Volekovi pa za 1 mašo.
sorodnikov. Lepo in prav je, da se tako,
Ob smrti ANE MIKLIČ so dali za 2
kot je v naši župniji navada, poslovimo
maši Ljubičevi iz Zg., nečaki iz Ponikev
od rajnih s sveto mašo, zato bodo v
pa za 1 mašo.
juniju ob večerih pogrebne svete maše
za tiste, ki jih takrat ni bilo. Povabite in
sporočite sorodnikom in znancem. Na
začetku svete maše je lepo, da preberete
govore, ki so bili ali jih bo kdo od
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Pon. 8. 6.
Medard

Tor. 9. 6.
Sre. 10. 6.
Čet. 11. 6.

SV. REŠNJE
TELO IN KRI

Pet. 12. 6. Vid.
Sob. 13. 6. S. A.

S. A.
Vid.
Ned. 14. 6.
Pon.
11. med letom
Vid.
Valerij
Vid.
Anton Pad.

9.00 za zdravje S. C.
19.00 pogrebna za Marijo in Antona
Cimermana
20.00 Alojz Oblak, obl.
Julija, Janez in Tone Zakrajšek
19.00 Lavra Prijatelj, obl., Kom.
Milena in Anton Adamič
19.00 pogrebna za Stanislava Vodičarja, Pdg.
19.00 Alojz Žnidaršič, Vid., obl.
starši, Jože in Tone Novak
19.00 duh. Frančišek Novak, 30. dan
Babičevi, Brezje
8.00 Anton in Marija Babič, obl., Zg.
v dober namen
7.30 Za farane
9.00 pogrebna za Marijo Škulj
10.30 Jože, Mojca, Zarika Šuštar, M. v.
19.00 Jože, Sašo in vsi Gruden, Predst.
7.30 Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v., obl.
19.00 pogrebna Anton Pavlin
19.00 Franc Tomšič, obl., B. v.
19.00 pogrebna Ivica Rozman, Vid.
9.00 Franc in starši Kastelic, B. v.
19.00 za farane
19.00
9.00
19.00
7.30
9.00
10.30
19.00

Milan Kastelic, obl., B. v.
Frančiška Purkat, obl., Zg.
URNA ZA CESTO IN ZDENSKO VAS
za farane
URNA ZA PONIKVE
za sosesko Zdenske vasi in Ceste
Franc Šuštar, obl., Zg.
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