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DUHOVNI ODDIH
V teh vročih dnevih si vsi želimo, da bi se v
hladu in miru odpočili in si nabrali novih
moči. Mnogi ste odšli na zaslužen dopust in
počitnice, drugi to še načrtujete. Marsikdo bo
našel vsaj kak dan ali celo teden za duhovne
vaje ali duhovni vikend. Vsa župnija pa bo
v tem času dva dni deležna Božjega obiska.
Sam Jezus, ta Božji Zdravnik in Tolažnik, bo
prišel v našo župnijo ob dnevu celodnevnega
češčenja. Poslal nam bo tudi spovednika, tako na Vidmu kot v Ponikvah, da bomo lahko
poravnali svoje račune in dobili božji objem odpuščanja za vse, kar smo slabega storili ali
dobrega opustili. Okrepčani s tem Božjim obiskom bomo lahko veselo nadaljevali počitnice,
dopuste, mnogi pa tudi delovne dneve.
Na Vidmu bo dan celodnevnega češčenja v soboto, 31. julija, v Ponikvah pa v soboto, 7. avgusta.
V petek, 30. julija, bo prišel spovednik od drugod in bo na voljo za sveto spoved od 18.30 dalje
in potem celo soboto. Prvo sveto mašo bo imel v soboto ob sedmih novomašnik Boštjan, drugo
ob 10.00 pa lanski novomašnik Anže Cunk. Cel dan pa ste vabljeni, da se kot vaška skupnost
udeležite svoje ure in Jezusu ne le z napisano, temveč tudi svojo osebno molitvijo izročite sebe,
svoje radosti in probleme, pa tudi težave in lepe reči svoje vasi, svoje župnije in vsega našega naroda.
Sveti maši bosta še ob desetih in popoldne ob šestih, ko bo sklep češčenja s petimi litanijami,
zahvalno pesmijo in kratko sveto mašo.

SPORED ČEŠČENJA:
7:00 sveta maša
8:00 molijo Kompolje, Hočevje
9:00 Mala vas, Ilova Gora
10:00 sveta maša
11:00 Zagorica
12:00 Zdenska vas

TABERNAKELJ V
OBNOVI

Kdor je bil te dni v župnijski cerkvi, je
videl, da smo dali tabernakelj in baldahin
v obnovo. Vsake toliko časa je treba zlato
obnoviti, da je prebivališče Boga med nami
dostojno in lepo. Ker se v lesu zaredijo
črvički, je treba najprej vse zapliniti, nato pa
se lotijo same obnove. Ta bo trajala verjetno
kar do adventa.

NOVA STREHA NA
CERKVI SVETEGA
ANTONA

Že nekaj let se pogovarjamo in načrtujemo
novo streho na cerkvi svetega Antona. Med
vojno je bila, kot veste, ta cerkev požgana
in po vojni le za silo popravljena. Tudi ko
smo pred leti dajali novo kritino, se ostrešja
nismo lotili. Z leti pa je to vedno bolj
popuščalo in ključar Jože Zrnec, ki opravlja
tudi službo mežnarja, je stalno opozarjal,
da če bo več snega, se bo streha udrla.
Tako smo že lani načrtovali obnovo. Zaradi
epidemije je mojster delo preložil na letos. V
avgustu bodo z delom pričeli. To bo veliko
in drago delo. Vsej župniji, zlasti pa vasema,
ki spadata pod ta zvon, se priporočamo
za denarne darove, da bomo, kot že vrsto
drugih cerkva, tudi to, ki nam je vsem zelo
draga, uredili in ohranili za bodočnost.

13:00 Cesta
14:00 Podpeč
15:00 Podgorica
16:00 Bruhanja vas, Podgora
17:00 Videm, Predstruge, Vodice
18:00 SKLEP: pete litanije, zahvalna pesem

Svoje darove dajajte kar ključarjema Stanetu
Klincu na Cesti in Jožetu Zrnecu na Zdenski
Rebri. Tudi v župnišče lahko oddate svoj dar.
Enako usodo čaka tudi cerkev v Podgori,
kjer ključar in začasni mežnar Stane Škoda
stalno opozarja, kako postaja streha nevarna.
Čakamo na obisk mojstrov, potem bomo
morali ukrepati.
Krištofova nedelja je 25. julija. Ta dan se
Bogu zahvalimo za vse srečno prevožene
kilometre in blagoslovimo naše avtomobile.
Po maši bo blagoslov, lahko pa boste pri
izhodu kot vsako leto vzeli tudi molitev in
nalepko in dali svoj dar za misijonska vozila.
Slovenci s tem denarjem vsako letu kupimo
kar nekaj novih vozil našim misijonarjem, ki
širom pa svetu oznanjajo veselo vest o Božji
ljubezni do vseh ljudi.

Zahvala za pomoč ob
ponovitvi nove maše

Diakon Boštjan je še posebno zaradi
epidemije zelo prirasel vsem v župniji. Bil je
kar večji del letošnjega leta pri nas in svoje
mnoge darove in sposobnosti velikodušno
delil birmancem, drugim veroukarjem,
mladini, starejšim v domu Svete Terezije in
celi župniji. Za vse smo mu iz srca hvaležni in
ste pokazali to tudi ob novi maši. Ponovitev
nove maše v nedeljo je bila zares lepa in
prijetno vzdušje po maši je bilo tako, kot se

kristjanom in dobrim prijateljem spodobi.
Bog povrni za vso pomoč: za obilno pecivo,
za strežbo, pevcem in pritrkovalcem za
čudovito petje in potrkavanje, ministrantom
in mežnarju, prav tako tudi za vse darove, ki
ste jih namenili novomašniku.
Boštjan bo še dve leti nadaljeval študij v
Rimu. Prosil me je, da bi v prihodnje maše,
ki jih oznanimo kot drugo, dajali njemu in
bo on isti dan maševal, kot bo maša doma.
Marsikdo bi rad dal za sveto mašo, pa se ne
upa, misleč, da imamo preveč maš. Mnogi
tudi kar združite namen za več pokojnih,
marsikdo pa rad da za najrazličnejše zahvale
in prošnje. Vse bo to sedaj omogočeno in
boste vedeli, kdo bo te maše opravil. Zelo
vam bo hvaležen in zavedajte se, da dar, ki
ga darujete za mašo, ima pred Bogom veliko
vrednost. Maše, ki jih darujete ob smrti,
opravlja tudi pater v domu in še marsikateri
duhovnik, za kar so vam vsi iz srca hvaležni.

Srečanje za ostarele, ki je lani odpadlo, bo
letos v nedeljo, 1. avgusta, ob 17.00. Lepo
vabljeni vsi, ki ne morete redno prihajati k
sveti maši. Vodil ga bo novomašnik Boštjan.
Med sveto mašo boste prejeli bolniško
maziljenje, po maši pa vsi vabljeni tudi k
druženju pod arkadami, kar pripravljajo
člani žup. KARITAS.
Izlet ministrantov in otroškega zbora bo
v sredo, 28. julija, z avtobusom na morje.
Vse starejše in mlajše ministrante, pevce
otroškega zbora in tudi starše zlasti mlajših
vabimo, da se nam pridružite. Šli bomo
takoj po jutranji maši, ki bo ob sedmih, in
se proti večeru vrnili.
Priprava na krste, ki bodo 1. avgusta in
po dogovoru tudi kako drugo nedeljo, bo
v četrtek, 22. julija, ob 20.00 v dvorani
župnišča.
Veroučna spričevala še vedno mnoge
čakajo v zakristiji na Vidmu. Po vsaki maši
jih lahko dobite in tudi vrnete podpisana
nazaj, kdor tega še ni storil.

OB SMRTI SVOJCEV SO
DAROVALI:

Spominske podobice, ki jih izdamo
ob pomembnih dogodkih, so za mnoge
izrednega pomena. Novomašnik Boštjan je
pustil več takih podobic.
Te dni pa sem obiskal tudi sestre klarise v
Nazarjah in mi je Anja (Ana) Babnik, sedaj
sestra Marija Agneza, dala podobice svojih
zaobljub, 8. decembra 2020, ki se jih nismo
mogli zaradi virusa udeležiti. Oboje so na
mizici sredi cerkve, in kdor želi, jih lahko
vzame.

Ob smrti Jožeta Jamnika so tudi dali za 2 maši
Perhajevi iz Ponikev in za 1 mašo Pisančevi.
Ob smrti FRANCIJA ŽNIDARŠIČA so
darovali: dar za cerkev in za 5 maš sin Milan
in hči Vida. Dar za cerkev in za 1 mašo so dali
Valentinovi. Dar za cerkev so dali Škrljevi (Zg.)
in Janez Pavlin. Za 3 maše so dali Žnidaršičevi
z Gorenjske. Po 2 maši so dali Kržetovi, mešani
pevski zbor, Končevi (Naklo) ter Stane in
Milka Štih. Shola je dala dar za Karitas in 1
mašo. Po 1 mašo pa so darovali: Tomoževi (Z.
v.), bratranec Janez, Primčkovi (Zg.), sestrična
Štefka, Gregorjevi (Kom.), sestrična Anica
Andolšek, Primoževi (Ponova vas), Pirčevi
(Vid.), Fleretove hčere, kvartet BEATI, Marjan
Strnad, Angela Novak in Melita Gale.
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Franc Grm, 8. dan
Po namenu M. B.
Ana in Janez Strnad, obl., C.
Vsi iz druž. Venčeče
Frančiška Tekavčič
Marija Zupančič, 8. dan
Ana Adamič, Pdg.
Jože Jamnik, 30. dan
Anton in Marija Pajk
Vsi Kržetovi, I. G.
Slavka, starši in Brane Šporar, obl., Pdč.
Ana Grm, obl., Zg.
Boštjan Nahtigal, obl., Kom.
Franc Marolt
Za farane
Za vse neverne v našem narodu
Jože Levstik, obl.
Rudi Borštnik
Anton Adamič, obl., Pdg.
Druž. Meglen iz Žvirč
Stanislav in vsi Mohar, C., obl.
Za vse matere
Za okrevanje po operaciji
Fani Gorenc
Barbara J.
Milan Mustar, obl.
Vsi Mesojedec in Žnidaršič
Za duhovne poklice
Viljem in Katarina Babič, obl., B. v.
Vsi Pajkovi
Franci Žnidaršič, 30. dan
Ema Šuštar
Jože Francelj, M. v. II. Za duše v vicah
Štefka Kastelec, B. v. II. Za duše v vicah
Jože Mohar, Pdč., obl.
Za življenjsko modrost
Za farane in vse neverne
Franc Pirc
Druž. Prhaj, št. 26
Franc in druž. Pavlin
Vsi Jakopičevi,
za duše v vicah
Za vse starejše in bolehne

Ob smrti FRANCA GRMA so darovali:
dar za cerkev, za gregorjanske maše in za
10 maš žena in sinova Boštjan in Marko
z družinama. Dar za cerkev in za 4 maše
so dali Mihcovi, dar za cerkev in za 3
maše je dal Jože Hočevar z družino, dar
za cerkev in za 2 maši so dali Zdenka,
Marinka in Franci Šuštar, enako pa so
zbrali tudi molivci iz Podgorice. Dar za
cerkev in za 1 mašo pa Smolarjevi. Za 3
maše je dal Janez Hočevar z družino. Po 2
maši so dali: druž. Žnidaršič (Kom.), sestra
Marinka z družino, nečak Aleš z družino,
nečak Angel z družino, Mihleči (Hinje),
Pepca Vesel, Lenčka in Iztok in Marjeta
Travnikar. Po eno mašo pa so dali: Jakličevi
(Pdc)., Kračunovi (Poljčane), Mlakarjevi
(Poljčane), Pisančevi, Mežnarjevi (Vid.) in
Erčulovi (Z. v.)
Ob smrti MARIJE ZUPANČIČ so
darovali: dar za cerkev in dar za KARITAS
in za 5 maš je dala hčerka Marija. Dar
za cerkev in za 5 maš je dal sin Tone z
družino. Dar za cerkev in po 3 maše so
dali druž. Boštjančič in Fortuna. Enako so
dale sestrične Marija, Jelka in Anica. Dar za
cerkev in po 2 maši sta dala Fani Boštjančič
in Tone Boštjančič z družino. Dar za cerkev
in po 1 mašo so dali: Janez Jamnik z družino,
Slavko Jamnik z družino, Toni in Ema z
družino, Jože in Ana Žnidaršič ter Strahovi.
Dar za cerkev so dali Luznarjevi (Ljubljana).
Po 5 maš so dali Jureževi, Mustarjevi (Kom).
in vnukinja Petra. Za 3 maše so dali Birtovi,
za 2 maši pa Marijini nekdanji sodelavci.
Po 1 mašo pa so dali: Jože Jamnik z druž.,
Povzinovi, Anica Ljubič, Jožkini, Sonja
z druž. (Rašca), Zrnčevi, Martina Pugelj
(Cesta) in Tone Nose, Predst.

Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 01/7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: LUart d.o.o.

