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BESEDA ŽIVEGA BOGA
BLAGO SRCE IN PREUDARNI ZNAČAJ SVETEGA JOŽEFA
»Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel
osramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi.« (Mt 1,19)
Če se postavimo v vlogo Jožefa in še v tiste čase, ki
so bili zelo nenaklonjeni takim »presenečenjem«, kot
je nosečnost z »drugim« v času po zaroki dekleta in
fanta, je Jožefova odločitev, da ne naznani in osramoti
Marije, nekaj izrednega. Gotovo je na to odločitev
vplivala prava, iskrena ljubezen, s katero je ljubil
svojo zaročenko. Je pa k taki odločitvi med drugim
prispevala tudi blagost njegovega srca in osnovna drža
– preudarnost, da bližnjemu želimo predvsem dobro.
Res je, da je kasneje v ta odrešenjski načrt posegel po
angelu sam Bog. Vendar bi pa pred tem lahko Marijo
namenoma osramotil in ji naredil življenje neznosno
ali celo usodno. Zato svetopisemski pisatelj uporabi
izraz »…ni hotel…«, kar pomeni zavestno odločitev, da tudi če je bil osebno upravičeno
prizadet, ne bo iz svoje prizadetosti svojemu bližnjemu grenil življenja. In k temu lahko
dodamo še to, da je taka odločitev človeka možna samo, če je sposoben hkrati bližnjemu
tako krivico tudi odpustiti. Jožef je bil pripravljen odpustiti Mariji tudi tako velik življenjsko

pomemben »spodrsljaj«, preden je sprejel Božje naznanilo. Osebno mi to Jožefovo ravnanje
pomeni velik izziv pri vsakdanjem ravnanju.
Tako zavestno ravnanje Sv. Jožefa nam vsak dan postavi ogledalo o naših ravnanjih v odnosu
do bližnjega. Če pustimo ob strani dnevne informacije javnih občil in poskušamo realno
pogledati svoje ravnanje, lahko kritično ugotovimo, da smo velikokrat pripravljeni širiti,
potencirati celo laži o naših bližnjih in operirati s »polresnicami« (»moderni« izraz za laž) o
določenih ljudeh ali dogodkih ali pa se naslajati ob takih informacijah. Če bi za začetek ta
del opustili, bi bil to velik prispevek k medčloveškim odnosom. Obrekovanje nas čustveno
tako obremeni, da včasih nismo več sposobni trezno, preudarno razmišljati in se odločati. Ob
dejanskih napakah oz. grehih drugih proti nam pa imamo priložnost, da prosimo sv. Jožefa,
naj nam pomaga odpustiti in potem celo pomagati bližnjemu.
Sveti Jožef, prosimo te, izprosi nam pri Bogu preudarnosti in modrosti, da bomo lahko
premagali skušnjavo obrekovanja in podpihovanja slabega imena bližnjega in da bomo
sposobni odpuščati nam storjene krivice, da bomo vedno znova srčno molili »… kakor tudi
mi odpuščamo svojim dolžnikom…«
S. J.

PRVO OBHAJILO bo v naši župniji 30.
maja. Na sestanku s starši je prevladalo
mnenje, da sedaj, ko se razmere sproščajo in
se bodo po vsej verjetnosti še bolj, naj bi vseh
21 prvoobhajancev prejelo ta lepi zakrament
skupaj. Najprej smo bili namenjeni, da bi
bilo to dvakrat, na željo večine staršev pa bo
samo ob desetih. Vsak prvoobhajanec bo imel
pogrnjeno klop, ki je namenjena celi njegovi
družini. Napolnite jo vsi družinski člani, in
ko bo pristopil prvoobhajanec k obhajilu,
ga vsi spremljajte. Najprej naj prejme seveda
Jezusa pod podobo kruha on, nato pa ostali,
ki ste pripravljeni na to, ostale duhovnik
blagoslovi. Družine prvoobhajancev naj se
zberejo ob 9.45 pod arkadami in bomo šli
skupaj skozi stranski vhod v cerkev v svojo
klop. Zadnje klopi lahko zasedete ostali
verniki. Trenutno je določeno, da je lahko v
cerkvi polovica zasedenosti. Pri nas gre vanjo
normalno najmanj 600 ljudi, tako da vas je
sedaj lahko navzočih 300.
Sveta maša bo tudi ob pol osmih in zvečer ob

19.00, v Ponikvah pa bo to nedeljo izjemoma
sveta maša ob pol osmih, ker mora potem g.
Marinko v Struge.
SEJA ŽPS bo po dolgem času spet 24. maja
po večerni maši, ki bo ob 19.00, saj je ta
dan binkoštni ponedeljek in praznik Marije
Pomagaj in Matere Cerkve. Kratko se bomo
pogovorili o kar nekaj perečih zadevah. Pred
nami je praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi,
žegnanja in birma. V času epidemije je vse v
čudnih prilagoditvah, prav je, da se skupaj
kot župnijska družina pogovorimo. Lepo vse
člane vabimo!
BIRMA SE BLIŽA, z njo pa tudi mnoge
priprave. Mislim, da so vsi birmanci oddali
prijavnice. Na temelju teh bodo napisani
birmanski listki, brez katerega nihče ne bo
birman. Na njih je tudi napisan boter. Vloga
botra je velika in lepa. Je pomočnik staršev,
zaupnik birmanca in prijatelj ter svetovalec
obeh. Človeško mora imeti birmanca rad,
vedeti pa tudi, da je birmanec večnostno
bitje, ki bo tudi po smrti živel. Da bi živel

veselo in srečno že v tem življenju, da bi
znal prejemati odgovornosti življenja, se
spopasti tudi z včasih zelo težkimi problemi
in nekoč doseči večno srečo, je Cerkev kot
skrbna in ljubeča mati dala vsakemu svojemu
otroku poleg telesnih staršev še botra, ki
je pripravljen vedno v luči vere gledati in
pomagati svojemu varovancu. Razumljivo je,
da nekdo, ki ne upošteva cerkvenih zapovedi,
ne more biti boter. Potrdilo za botra daje
vedno župnik, kjer boter živi. Za vse, ki ste
botri iz naše župnije, daje vedno potrdilo
samo dobrepoljski župnik, ki vas pozna. Če
želi biti boter nekdo, ki ne hodi k maši in
ne prakticira vere, če živi v zunajzakonski
skupnosti in te noče urediti, ne more biti
boter, ker ne more vršiti prepričljivo svojega
botrskega poslanstva.
Kot župnik sem zelo hvaležen diakonu
Boštjanu in katehistinji Lidiji, ki sta kljub
epidemiji lepo pripravljala birmance. Hvala
tudi animatorjem, četudi so letos mogli manj
sodelovati. Ko bo devetdnevnica pred birmo,
naj s svojo skupina prihajajo k mašam in jih
skupaj pripravljajo. Srečanje z nadškofom
bo 17. junija, ker gre naslednji dan diakon v
duhovne vaje pred mašniškim posvečenjem.
Da se birmanci duhovno lepo pripravljajo,
je najlepši dokaz, da v maju v glavnem vsi
prihajajo vsaj enkrat tedensko k šmarnicam.
Vsa župnija je tega vesela.
Ker je birma neke vrste dokaz zrelosti v veri,
imajo vedno birmanci tudi izpit iz verskega
znanja. To bova skušala župnik in diakon
narediti čim prej.
ZAPOVEDANI PRAZNIK SVETO
REŠNJE TELO IN KRI je v četrtek, 3.
junija. Na seji ŽPS se bomo dogovorili, kako
ga bomo obhajali, in vam sporočili nedeljo
prej. Mlajčke in okrasitev cerkve ima letos
na skrbi Podgora.
MINISTRANTI so v vsaki župniji najožji

sodelavci duhovnika pri bogoslužju. Skoraj
vsi verni možje so bili nekdaj ministranti,
kar se še vedno radi spominjajo. Te dni sem
bral v Oznanilih trnovske župnije spomine
moža in očeta na svoje ministriranje. »Po
začetnih tremah in skrbeh, kako si bom
zapomnil, kaj vse moram narediti, mi je vse
postalo zelo samoumevno. Vedno globlje sem
dojemal tudi globoka besedila in še danes
sem hvaležen, da sem bil ministrant, in sem
ponosen na sina, ki se danes uvaja v to lepo
službo.«
V času epidemije je tudi ministriranje utrpelo
škodo. Mlajši ministranti so skoraj pozabili
kako ministrirati, zato bomo imeli v sredo,
26., po šmarnicah za vse mlajše ministrante
vaje. Vsi, ki ste se prijavili ali si na novo želite
tudi na ta način sodelovati v cerkvi, lepo
vabljeni.
MAŠE NA PODRUŽNICAH, ki so zaradi
epidemije morale odpasti, se bodo spet začele.
Tako boste videli že v teh Oznanilih, da bo
spet maša vsak ponedeljek tudi v Ponikvah,
ob torkih v Kompoljah, v četrtek pa vsakih
14 dni na Mali Ilovi Gori in v Hočevju. Lepo
vabljeni k tem mašam. Tako smo vsi potrebni
Božje pomoči in blagoslova, kako lepo je, če
se vaščani skupaj zberete in molite tudi za
tiste, ki so zadržani.
PRIPRAVA NA KRSTE bo v četrtek,
27 maja ob 20.00. Na pripravi so boste
dogovorili, kdaj bi lahko imeli krst, saj
moramo tudi ta zakrament prilagajati
epidemiološkim razmeram. Vse, ki želite
krstiti svoje otroke v bližnji prihodnosti,
pridite na pripravo.
PRISPEVEK ZA MEŽNARJA
IN KRAŠENJE
Ne vem, kako je letos po podružnicah, v
farni cerkvi ste le zelo redki dali prispevek
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9.00 V zahvalo za zdravje in vse molitve B.R.
18.00 Vsi Janezovi
Miro Bambič
19.00 Aleš in starši Strnad, M.v. 26
Za uspešno operacijo S.S.
19.00 Jože Francelj, nam. molitve
Franc Bradač in vsi Mencinovi, Z.V.
19.00 Vsi Žnidaršičevi, Kom.
Antonija Zupančič
10.00 Za pok. duhovnike
19.00 Ivan Žnidaršič, Vid.
Jožef Zevnik
19.00 Štefka Kastelec, 8. dan
Kristina Glač, obl. B.v.
19.00 Janez Hribar
19.00 Marjan Tiselj
V zahvalo Mariji Pomagaj, E.H.
8.00 Toni Peterlin, obl. Vid.
Frančiška Kralj
7.30 Za farane
Milan Zevnik, obl. Pdc.
7.30 Nace Meglen, obl. Pon.
10.00 Za prvoobhajance in njih. starše
19.00 Janez in Ana Andolšek, obl. Pdč.
Za neverne v našem narodu
19.00 Tomšičevi in Kastelic , Vid.
19.00 Kristina, Janez in vsi Mlakarjevi
19.00 Anton Kastelic, C. obl.
19.00 Jože Rigler, starši in Mari Kavčič
10.00 Za pok. duhovnike
7.00 Franc Marolt, Z.v.
Ana Zevnik
19.00 Starši Zajc in Mišmaš
9.00 Ema Šuštar
10.00 Vsi iz druž. Arko in st. starši
10.00 Rozalija Škoda in starši Hegler
18.00 Za farane
19.00 Jože Francelj, 30. dan
Anton Kastelic, obl. B.v.
8.00 Lavra Prijatelj, obl. K.
Vsi Hribski, Zg.
7.30 Za farane
9.00 Alojz Oblak, obl. Pon.
10.30 Franc Kastelic, obl. B.v.
Za neverne v našem narodu
19.00 Franc Tomšič, obl. B.v.

za mežnarja. V naši župniji že
vrsto let da vsaka verna družina
prispevek za mežnarja, pod
kateri zvon spadate, v vrednosti
daru za eno mašo (20 evrov).
Tudi za krašenje cerkve, kar
imajo po drugih župnijah na
skrbi samo farani, pri nas pa to
že vsa leta opravlja kar župnik
sam ob pomoči mežnarja.
Radi pa prispevate nekaj
denarja, s katerim kupujemo
cvetje, saj domačih rož, razen
poleti, skoraj ni. V vsaki vasi
se najde nekaj požrtvovalnih
ljudi, ki to poberete. Zelo smo
vam hvaležni. Dogovorite se
s ključarji, mogoče bi tisti, ki
pobira za cvetje, lahko letos
izjemoma pobral še za mežnarja.
OB SMRTI
SVOJCEV SO
DAROVALI:
Ob smr ti JOŽETA
FRANCELJNA so darovali:
dar za cerkev in za 3 maše hči
Joži. Enako je darovala tudi hči
Milena. Dar za cerkev in za 1
mašo so dali Štrubljevi (Z. v.).
Po 1 mašo so dali vnuki Vesna,
Renata, Simon in Borut pa tudi
Francetovi (M. v.), Antončevi
(Vid.), brat Janez in Tinka ter
Majda.
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