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»Hvala ti, sveti Jožef!«
Moja izkušnja s sv. Jožefom pa ne sega v otroštvo. Žal. Mogoče bi postala večja prijatelja.
Nanizala bom nekaj spominov nanj in zadnjo izkušnjo, s katero mi je pokazal, kako
mogočen priprošnjik v sili je. Prvi spomin nanj mi seže v leta po spreobrnjenju, ko sem
»požirala« knjige in filme o
Bogu, veri, svetnikih. Zelo
se mi je usedlo v srce, kako
je pomagal redovnici, (ki je
dotlej vse življenje molila k
njemu), ko so po njenem
naročilu, v cerkvi, v kraju
Santa Fe, zidarji postavili kor,
le da so pozabili na stopnice.
O, groza! Kako naj rešijo to
zagato, saj za stopnice ni bilo
prostora? Redovnica je goreče
molila k svetemu Jožefu in dobila pomoč. Ta spomenik, to čudo arhitekture, te stopnice
(zagotovo delo svetega Jožefa), ki pričajo o tem, kako mogočen priprošnjik je, še danes
krasijo to cerkev. Ne bo vam žal, če poiščete zgodbo o stopnicah v kraju Santa Fe.
Drugi spomin mi sega v leta, ko sva s prijateljico obiskovali molitveno skupino na Mirju,
kjer smo vedno zmolili tudi litanije k svetemu Jožefu. Najbolj me je nagovarjal vzklik Sveti
Jožef – strah hudobnih duhov in sem ga tudi v tem občudovala.

Potem se ob njem nisem dosti ustavljala niti k njemu molila (kako pomembno je, kaj ti je
v otroštvu položeno v srce), le kdaj, ko so mi svetovali zaradi težav in stisk pri vzgoji, češ
da je varuh vdov in sirot; a nisem vztrajala.
Letos pa, ko me je stiska zaradi morebitne izgube službe stisnila v zelo težak položaj, sem se
obrnila na naključno znanko, za katero sem vedela, da je globoko verna. Povedala mi je, da
ona s svetim Jožefom kar »prijateljuje«, in mi svetovala, naj se mu priporočim, še posebno
zato, ker je letos leto svetega Jožefa. Priporočila mi je 30-dnevnico k svetemu Jožefu in mi jo
celo hotela poslati po elektronski pošti, takrat pa sem se spomnila, da to knjižico celo imam.
Zanimivo, da mi jo je leto poprej podaril gospod z imenom Jože in ravno s tem namenom,
da molim za službo. Začela sem moliti in vsak večer ob vzklikih k svetemu Jožefu varuhu in
pomočniku ubogih, žalostnih, stiskanih v potokih točila solze. Drugi dan 30-dnevnice sem
sanjala, da vlečem zelo težak voz, ki pa se mi je, na mojo nesrečo, še prevrnil in polomil. V
naslednjem kadru pa sem sebe in moža, ki mi je priskočil na pomoč, videla od daleč. Mož
je imel črne, kodraste lase ter bradico in brke. Imel je na sebi novodoben rdeč pulover z
belimi snežinkami (Sveti Jožef za vse čase!). Postavil mi je voz nazaj na kolesa, zmetal ven
smeti, ga zbil nazaj in pogladil ter rekel: »Pripravljen je za nadaljnjo pot!« Ko sem se zjutraj
zbudila, sem bila prepričana, da sem sanjala svetega Jožefa, in presrečna, ker sem vedela,
da mi bo pomagal. 11. dan 30-dnevnice sem dobila novo službo in pričela se je prvi dan
po zaključku prejšnje, torej nisem bila brez službe niti en dan.
»Hvala ti, sveti Jožef!« Čast in slava Bogu, da nas uslišuje po naših mogočnih priprošnjikih.
Vesna Glavič
VNEBOHOD
Nobeno krščansko praznovanje ni samo spominjanje nečesa
preteklega. To velja tudi za praznik Gospodovega vnebohoda.
Ob spominjanju se ustvarja nov življenjski stik s Kristusom,
na katerem se je tisto, česar se spominjamo, že uresničilo.
Vnebohod pomeni dovršitev Kristusovega vstajenjskega
poveličanja. Praznik nam živo kliče spomin, da tista luč, ki je
zasijala v velikonočnem jutru, sveti za nas vse kot svetilnik,
ki kaže varno pot v pristan. Slava, ki jo je dosegel Jezus, je
tudi naša slava.
Nebesa so prostor v Božjem veličastvu, namenjen tudi nam. V obhajanju vsake svete maše
naj bi bili vedno znova in vedno globlje pritegnjeni v območje njega, ki se je »vzdignil v
nebo, da bi nas storil deležne svojega božanstva« (vnebohodni hvalospev).
BINKOŠTI
Binkošti so praznik Svetega Duha. To je dan veselja. To veselje občutimo, če Svetemu Duhu
damo popolno prostost, da v nas lahko deluje v vsej svoji polnosti.
Božji Duh je zavel skozi srca, ki so ga sprejela, in veje že stoletja. Vodil je očake, preroke in
vse Božje ljudstvo skozi vso zgodovino človeštva. Veselimo se toliko svetih likov v cerkveni

zgodovini, mislimo na postave papežev sedanjega
časa, pa tudi na mnoge druge osebnosti. Vidimo ga v
delih tistih, ki so med nami in so Duha po Kristusovi
obljubi prejeli z odprtim srcem – z odprtimi rokami
ga delijo naprej. Tudi v našem času je navzoč v ljudeh,
ki so zmožni pod vodstvom Božjega Duha velikih del.
In kako se dogaja z nami? Je mogoče v našem življenju
razbrati moč in delovanje Svetega Duha? Kako boječi
smo, kadar bi morali pokazati svojo vero! Binkošti pa nas spodbujajo, da se čimbolj zavestno
vsak dan prepuščamo skrivnostnemu vodenju Svetega Duha.

Prošnji dnevi, ki so tri dni pred
vnebohodom, nas nagibajo k molitvi in
zaupanju v Božjo pomoč ne samo glede
materialnih, ampak tudi duhovnih potreb.
Že drugo leto se nahajamo v epidemiji.
Čeprav nas danes večina ne živi od pridelkov,
ki zrastejo na naših poljih, pa nas je vseeno
prizadela huda pozeba in kdo ve kaj nas še
čaka med letom. V »normalnih« letih smo
se zbirali na prvi prošnji dan v Podgorici,
drugi dan v Podpeči in tretji dan v Podgori,
kjer smo pri kapelicah na začetku vasi pričeli
peti litanije vseh svetnikov in jih prositi za
vsestransko pomoč. Letos se bomo zbrali
vsi, ki čutimo potrebo, da Boga prosimo
pomoči, v farni cerkvi, imeli najprej litanije
vseh svetnikov, nato pa sveto mašo in
šmarnice. Lepo ste vabljeni. V omenjenih
cerkvah smo imeli med sveto mašo tudi
pobiranje v puščico. Tudi letos bo, nabrano
pa bomo dali omenjenim cerkvam.

svete birme, ki bo pri nas v soboto, 26. junija.
Upamo, da bo tudi epidemiološka slika
takrat dobra, da bomo lahko birmo opravili
s primerno slovesnostjo in praznovanjem.
Toda še tako lepo praznovanje ni nič v
primerjavi s tistim, kar naredi Sveti Duh
v dušah birmancev in domačih, če se
mu odprejo. Diakon Boštjan si je veliko
prizadeval, da je z birmanci na vsemogoče
načine delal, vsi pa smo molili zanje. Ta čas
do birme naj se skušajo družine birmancev
še posebej vestno udeleževati nedeljskih
svetih maš. Birmanske skupine s svojimi
animatorji pa naj se zberejo vsaj enkrat na
teden pri šmarnični pobožnosti zvečer.
V ponedeljek je vabljena 1. skupina –
Podgorica, Zagorica in Bruhanja vas. V
torek 2. skupina – Cesta in Ponikve; v sredo
3. skupina – Predstruge in Podpeč, v četrtek
4. skupina – Zdenska vas, Ilova Gora, Mala
vas; v petek 5. skupina – Videm; v soboto 6.
skupina – Kompolje. Bodimo vsi podobni
prvi Cerkvi, ki je skupaj z Marijo v dvorani
DUHOVNA PRIPRAVA NA
zadnje večerje molila in pričakovala Svetega
BIRMO
Duha.
Kot je bilo že oznanjeno v cerkvi v nedeljo, Birmanci, starši in botri, ne pozabite na
bomo skušali Marijin mesec maj čim lepše spletno predavanje o birmi. Obveščeni ste
izkoristiti tudi za pripravo na velik dogodek bili po elektronski pošti.

Pon. 10. 5. Vid.
Job, Damjan

Tor. 11. 5
Pankracij

Vid.
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Sre. 12. 5. Vid.

Leopold Man.

Čet. 13. 5. Vid.
VNEBOHOD Vid.
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Pon.
M. B.
Pet. 14. 5. Vid.
Banifacij

Sob.15. 5. Vid.
Izidor
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Janez
Nepomuk
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Vid.
Vid.

Pon. 17. 5. Vid.
Jošt

Tor. 18. 5. Vid.
Feliks

Dom
Sre. 19. 5. Vid.

Čet. 20. 5. Vid.
Pet. 21. 5. Vid.
Sob. 22. 5. Vid.
Ned. 23. 5.
BINKOŠTI
Servul

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

19.00 Stane in Marija Novak, M. v., obl.
V zahvalo Devici Mariji S.
19.00 Janez in Frančiška Adamič, obl., K. 26
Franc Pirc
10.00 Ana Gnidovec
19.00 Za zdravje S. T.
Ana Adamič
9.00 Anica Kralj, Marjeta Jerič, obl.
19.00 Ema Šuštar, 30. dan
V zahvalo F. Š.
20.00 V zahvalo Mariji Pomagaj R. H.
Za zdravje A. F.
19.00 Jože Francelj, 8. dan
Janez Novak, Predst.
8.00 Franci Prijatelj, obl., K.
Franc Blatnik
7.30 Za farane
Jožef Kralj
9.00 Pok. Levstik in Kastelic
Fani Gorenc-Glavanova,P. 34
10.30 Franc Glač, Pdg.
Mariji v zahvalo T. S.
19.00 Pavle Šuštar, obl., Predst.
V zahvalo za uslišane prošnje I. G.
19.00 Za zdravje in uspešno operacijo K. Š. G.
Za neverne v našem narodu
19.00 Starši Kralj, Zg. 51., obl.
Marija Hočevar, Pdč.
10.00 Marija Marolt
19.00 Vsi Lovrenčevi, C., obl.
Za neverne v našem narodu
19.00 Anton in vsi Skotnikovi, M. v.
19.00 Margareta Šuštaršič, 30. dan
Za Juditino zdravje – sodelavci
8.00 Oba Jožeta Mustar, K., obl.
7.30 Za farane
Po namenu D
9.00 V čast sv. Antonu za zdravje J. O.
Franc Pavlin, Alojzija Piškur, P.
10.30 Franc Zaletelj, I. G., obl.
V dober namen J. G.
19.00 Janez, Julijana, Karol Samec, Pdč.
V zahvalo za 80 let

Šmarnična pobožnost je
v župniji na štirih krajih.
Iz Ponikev, Kompolj in
Ilove Gore ste odrasli
prevzeli odgovornost, da
boste organizirali majniška
srečanja. Še posebej sem
bil ganjen pobude pevcev
iz Ponikev, da se bodo
skušali čim večkrat zbirati k
šmarnicam in svetim mašam
in moliti za našo članico
zbora, ki je zelo zbolela.
To je zares prava krščanska
ljubezen, povezanost in
prijateljstvo, ki Bogu, njej in
domačim neizmerno veliko
pomeni.
OB SMRTI
SVOJCEV SO
DAROVALI:
Ob smrti Eme Šuštar je
darovala dar za cerkev tudi
Ema Zevnik.
Ob smrti MARGARETE
ŠUŠTARŠIČ so darovali: dar
za cerkev in za 5 maš domači.
Dar za cerkev je dala hčerka
Marinka, dar za cerkev in
za 1 mašo je dal vnuk Toni
z družino. Dar za cerkev je
dala vnukinja Petra. Dar za
cerkev in za 1 mašo je dala
Anka Hočevar. Po 1 mašo pa
so dali: Zrnecovi, Jerkinovi,
Bakalovi in Maroltovi – Pdg.
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