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JOŽEF IN MARIJA – VARUJTA SLOVENIJO
Kar so naši predniki toliko stoletij čakali in hrepeneli,
smi mi pred tridesetimi leti dočakali. Slovenija je postala
samostojna, svobodna in demokratična država. Mnogim
se danes zdi to kar samoumevno, prepričan pa sem, da
so mnoge molitve, žrtve pobitih po vojni in pošteno
življenje ter delo naših vernih prednikov to izmolili in
izprosili od Boga, saj je on tisti, ki vodi usodo sveta. Na
vernih Slovencih, ki smo še vedno v veliki večini, pa je,
ali bo naša država ostala verna, napredna, ali bo v njej
vladala resnica, pravica,
medsebojna ljubezen in
spoštovanje. Morda se celo
verni ne udeležimo volitev, ne izobesimo zastave, ki je simbol
države, ne izročamo sebe, voditeljev in vseh državljanov
v Božje varstvo. Sklenimo, da bomo odslej bolj pozorni
na to. Ob tej lepi obletnici pa ne pozabimo na osebno in
skupno molitev. Ne smemo pozabiti, da nobena molitev ni
brez odmeva v Božjem srcu. Veste, da vsako nedeljo, če je
le mogoče, darujemo sveto mašo za neverne in za slogo v
našem narodu. Težko včasih razumemo vso to neslogo, laži,
potvarjanje resnice, hudo nam je, da so v glavnem naši mediji

tako pristranski, kljub temu pa moramo imeti vse radi in Bog bo naredil, da bodo tudi oni
postali bolj strpni in spoštljivi do tistih, ki ne mislijo enako kot oni. To bo najlepše darilo
naši skupni državi ob njeni 30-letnici.
ZNAM KOMU NAREDITI VESELJE?
Bilo je na veliko noč. Po petdesetih letih sem lahko ta dan šel na svoj rojstni dom, ker
nas je epidemija prikrajšala za skupno slovesno praznovanje. Vesel sem se zvečer vračal
v Dobrepolje. Zavil sem na bencinsko črpalko, saj sem opazil, da je tank skoraj prazen.
Prijazna prodajalka je povedala račun 54 evrov. Dal sem 60 in rekel, naj bo ostalo njej za
kavo, saj je danes velika noč. »Pa ja ne toliko,« je rekla. »Ste mi pa res naredili veliko noč
tako lepo, kot je že nisem dolgo doživela.«
Kako malo je potrebno, da nekoga osrečiš. Sploh danes, ko zlasti mlajši ne vedo več, da je
lepo pustiti kak drobiž prodajalcu ali sploh dati komu kak dar, saj mislijo, da je vse plačano.
Ko sva se o tem pogovarjala s struškim župnikom, g. Marinkom, pa je rekel: »V Strugah
pa so ljudje neverjetno pozorni in hvaležni. Ob birmi so mi dali za pripravo vsak 50 evrov.
Bolj kot denarja sem bil vesel hvaležnosti in pozornosti.«
Duhovniki smo od mnogih deležni pozorne hvaležnosti, kar ni le posledica dobrih časov,
ko ne živimo v pomanjkanju, pač pa stvar človekove velikodušnosti. Začuden pa sem
bil, ko je mož, ki je bil letos deležen zajetne državne pomoči, kritiziral vlado, ki je vsem
ljudem, edina vlada doslej, razdelila pomoč. Leve vlade so vedno videle le sebe in svoje.
Žal, naši mediji, ki so večinoma levi, nočejo videti dobrega, ljudje pa jim slepo verjamejo.
Hvala Bogu, da imamo radio OGNJIŠČE pa verski tisk, Novo 24 TV in EXSODUS, da
vsaj nekje slišimo pravo podobo stanja, v katerem živimo. Mislim pa, da smo Slovenci na
splošno le pametni ljudje in znamo pravilno presojati.
lahko tisti, ki je praktičen kristjan, to se
pravi, ki redno hodi k maši, je cerkveno
poročen, prejema zakramente in daje zgled
BIRMA JE PRED VRATI
krščanskega življenja. Takih pa je na žalost
malo. Tudi od drugod še mnogi niste dobili
V soboto, 26. junija, imamo v naši župniji potrdila za botra. Naredite to obvezno do
slovesnost svete birme.
13. junija.
17. pričnejo birmanci zadnjo, temeljno
pripravo, devetdnevnico za birmo. Te se
morajo obvezno udeleževati vsi birmanci,
vabljeni pa ste tudi starši in botri, če vam je
to le mogoče.
Ko sem pregledoval birmanske prijavnice,
sem videl, da je polovica botrov iz naše
župnije. Po pravilih, ki veljajo za botra,
pa le redki izpolnjujejo pogoje. Boter je

Srečanje z nadškofom, ki bo letos pri nas
birmoval, bo prvi dan devetdnevnice, 17.
junija. Ob 18.00 se zberemo v cerkvi vsi
birmanci in starši in botri.
Po srečanju bo sveta maša. Med mašo bosta
g. nadškof in tajnik spovedovala starše, botre
in druge, birmanci pa bodo imeli spoved v
sledečem redu:
9. a-razred v ponedeljek, 21., ob 17.45, 9.
b. v torek, 22., ob 17.45, 8. a v sredo, 23.,
ob 17.45 in 8. b v četrtek, 24., ob 17.45.
Ta spoved je zelo pomembna, naj je nihče
ne zamudi.
Nad mnogimi birmanci sem prijetno
presenečen, saj so pokazali veliko dobre volje
in pripravljenosti, ko so v maju prihajali k
šmarnicam. To je bogata duhovna naložba,
ki je Bog ne bo pozabil.
Animatorje bomo lepo prosili, da bi k vsaki
birmanski skupini prišli k devetdnevnici
tudi oni, birmanci pa naj pripravijo vsak
po eno prošnjo.
Srečanja z nadškofom naj se po maši ob
osmih udeležijo tudi člani ŽPS, ključarji,
katehisti, voditelji petja in drugih skupin
ter animatorji. Za vse omenjene bo tudi
zunaj za župniščem večerja.
MOLITEV IN POST ZA
DOMOVINO

in se je spomnili v prošnjah. Tudi v osebnih
molitvah ne pozabite na domovino. V sredo
naj bo postni dan za domovino, po sveti maši
pa vabljeni vsi, ki imate radi našo državo v
cerkev k čaščenju.
URNE MAŠE, ki jih opravimo za vsako
sosesko za odvrnitev hude ure in blagoslov
pri delu pa tudi za končanje koronavirusa,
bodo v sledečem redu: 7. za Ponikve, 9. za
Podgorico in Zagorico, 10. za Ilovo Goro,
11. za Videm, Predstruge, Malo vas in
Vodice, 14. za Zdensko vas in Cesto, 15. za
Kompolje, 16. za Podpeč, 17. za Hočevje
in 18. za Podgoro in Bruhanjo vas. Urne
maše bodo v vsaki podružnici, pri njih
bo blagoslovljena voda za kropljenje vaših
parcel, vsaj eden od članov hiše pa je lepo, da
bi se udeležil maše. Pri teh mašah se pobira
v puščico za namen maše.
ŽEGNANJE bo pri Svetem Antonu v nedeljo
13. junija, na sam god tega mogočnega
svetnika. Sveta maša bo tam ob pol enajstih.
Naslednjo nedeljo, 20. junija, pa je žegnanje
v Kompoljah, ravno tako z mašo ob pol
enajstih.

Ob 30-letnici samostojne slovenske države
se bomo Bogu še posebej zahvalili zanjo
in molili, da jo Bog varuje in ohranja.
Spremljajte program radia Ognjišče, mi pa
bomo vsak večer, ker bo ravno ta čas tudi pri
devetdnevnici, molili molitev za domovino VEROUČNA SPRIČEVALA vrnite pri
mašah v nedeljo, 20. ali 27. junija.

ŽUPNIJSKA KARITAS vabljena po
dolgem času na sestanek v četrtek, 10. junija,
po večerni maši ob 19.00.
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7.30 V zahvalo za Božjo pomoč M.
Jože Klančar, V.
19.00 Urna za Ponikve
19.00 Terezija in Jože Žnidaršič, obl., Z. v.
Za zdravje
19.00 Starši in Frenk Grandovec
Po namenu
10.00 V čast Sv. Duhu in Lurški M. B.
7.00 Vsi Sprutovi, C.
19.00 Urna za Pdc. in Zg.
19.00 Vsi Maticovi in Primčevi
19.00 Urna za Ilovo Goro
19.00 Urna za Vid., Predstr., Malo vas in Vod.
Straši in Ana Drobnič, C., obl.
8.00 Štefka Kastelic, 30. dan
Jože, Mojca in Zarika Šuštar
7.30 Za farane in vse neverne v narodu
Vsi Froncovi
9.00 Oba Milana Hočevar
Jelenko Veleušič
10.30 Za sosesko, Maticovi in Primčevi
V dober namen S. S.
19.00 Milan Kastelec, obl., vsi Kastelec in
Jeršin
7.30 Vsi Francelj, B. v.
19.00 Urna za Cesto in Zdensko vas
19.00 Jožefa in Anton Tomšič
19.00 Marjeta Cimerman, obl., Hoč.
Mici Drobnič, obl., Vid.
19.00 Urna za Kompolje
10.00 Za umrle duhovnike
7.00 Julija Novak, obl., Vid.
19.00 Urna za Podpeč
19.00 Janez in Marija Nose, Predst. 65
Janez Hegler, obl., Pdg.
19.00 Urna za Hoč.
Vsi Pajkovi
19.00 Franc in Roza Klinc, C., obl.
Starši Fink Predst. obl.
19.00 Urna za Podgoro in Bruh. vas
8.00 Samčevi, M. v., obl.
7.30 Za farane
Za neverne v našem narodu
9.00 Slavka Vidmar
10.30 Danica in Franc Blatnik, Z. v.
10.30 Za sosesko
19.00 Mici Drobnič, obl., Vid.

ZAHVALA Zdenski vasi,
Bruhanji vasi, Podgorici ter
Malemu in Velikemu Vidmu za
zbrani denar, ki ste ga darovali
za krašenje farne cerkve. Bog
vsem bogato povrni.
FOTOGRAFIJE PRVEGA
OBHAJILA vas čakajo
v župnišču. Pridite ponje
čimprej.
Letaki RAHELIN
VINOGRAD, RAZVEZE
– LOČITVE, ANONIMNI
SEKSAHOLIKI s o p o d
korom. Lahko jih vzamete.
Mnogim so te skupine prinesle
izgubljeni duševni mir in srečo.
OB SMRTI
SVOJCEV SO
DAROVALI
Ob smrti ŠTEFKE
KASTELEC so darovali za
maše: hčerka Tjaša (1), sin
Milan (1), Polančevi – B. v.
(1), Jamski – Pdč. (1), France
Maleš (2), vnuki (1), druž.
Jeršin-Vrbičje (1) in vaščani
Bruhanje vasi (5).
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