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POROKA – SKUPAJ NA POTI
Mladi se danes težko odločijo za poroko. Kje so razlogi za to?
Poglejmo nekoliko v preteklost. Pred 50 leti je bilo iz dobrepoljske župnije, kakor
kaže poročna knjiga, 13 porok. Za medsebojno ljubezen je treba skrbeti, saj je
ljubezen podobna ognju. Ogenj pa ugasne, če mu ne dodajamo goriva. Radi tudi
rečemo, da je vsak svoje sreče kovač, pozabljamo pa, da je kovanje težko delo in
zahteva kar velik napor. Ker računajo v glavnem samo na svoje moči, v mnogih
zakonih zelo škriplje, če sploh ostanejo skupaj. Posledice so životarjenje zakoncev
in razvaline otrok.
Poroke so bile v glavnem v stolnici v Ljubljani, takoj po civilni poroki, ki je bila na
magistratu. V krogu ožjih sorodnikov so bile po poroki navadno tudi ohceti kar
na domu. Življenje je bilo takrat dokaj
skromno, temu primerna so bila tudi
poročna slavja. Večina teh še danes
živi skupaj, si je zvesta v dobrem in
hudem in danes gledajo kot starši na
svoje otroke, nekateri pa že na vnuke,
kako si izbirajo življenjske sopotnike.
Marsikoga od teh boli, ko danes mladi
živijo skupaj brez Božjega blagoslova
in se ne zavedajo, da je temelj zakona
ljubezen, ki je »potrpljiva, dobrotljiva,

ki vse odpušča, vse prenese in nikoli ne mine« (prim. 1.Kor4). Kristjani verujemo,
da je Bog vir ljubezni, še več, da je On ljubezen sama. Brez njegove pomoči v vsakem
stanu poide ljubezen in iz lastne izkušnje rečem, če ne bi zaupal in vsak dan prosil
Boga, bi že zdavnaj zapustil duhovništvo. Bog je tisti, ki daje moč, da vztrajamo,
da znamo potrpeti drug z drugim, in naredi celo, da se težave spremenijo v radosti.
Razkošne in drage poroke in ohceti, odlašanja ne prinesejo sreče in zadovoljstva,
temveč zaupanje v Božjo pomoč in varstvo, tega pa danes, žal, pri mnogih ni.

SREČANJE DRUŽIN PRI
NOVI ŠTIFTI
Že v prejšnjih Oznanilih sem napovedal,
da bo 18. junija pri Novi Štifti srečanje
družin ribniške dekanije. Vsaka župnija
organizira to na svoj način. Radi bi, da
bi imeli priložnost, da bi tja, kdor le
more, poromal. Če bi kdo hotel iti peš
čez Grmado, mora vedeti, da je hoje več
kot štiri ure. Program je tak, da tudi naš
načrt, da bi šli z vlakom in iz Žlebiča peš,
med molitvijo rožnega venca, odpade.
Zato naj vsaka družina ali posameznik
premisli, kako bo šel on. Verjetno večina
kar z avti ali mlajši s kolesi. Pustimo pa
jih lahko spodaj in gremo do same cerkve
peš, pa med potjo molimo in prosimo
Boga za vse družine sveta. Začetek dogajanja bo ob 9.00 v cerkvi s pozdravom
in litanijami z blagoslovom. Ob 9.30 bo
ločeno za odrasle in za otroke pogovor, ki
ga bosta imela za odrasle zakonca Berčan,
za otroke in mladino pa bodo pripravile
program sestre.
Priložnost bo tudi za sveto spoved. Malica bo kar iz popotne torbe.
Nastopil bo tudi Gregor Čušin, pripravili
se bomo na sveto mašo,
ki jo bo vodil naš rojak škof Anton Jamnik, nato pa se bomo vrnili domov.

Tako bomo v letu sinode dali svoj prispevek najpomembnejši ustanovi – družini.
Bila pa bi škoda, če tega romanja ne bi
izkoristili za svoj duhovni napredek.
Prosili bomo za molitev tudi naše sestre
klarise in tiste, ki se tega srečanja ne bodo
mogli udeležiti. Kdor pa le more, naj gre
in po svojih močeh sodeluje.
Zadnja redna seja ŽPS v
tem pastoralnem letu
20. junija bo ob 20.00 zadnja redna seja
ŽPS v tem pastoralnem letu. Kratko
bomo pregledali naše letošnje delo in
naredili načrt za počitnice. Člani boste
dobili še posebni dnevni red po e-pošti.
Lepo ste vsi vabljeni!
PRAZNIK SV. REŠNJEGA
TELESA IN KRVI
V četrtek, 16. junija, je ta lepi in priljubljeni praznik. Ta dan kristjani v znak
hvaležnosti in veselja, da je Jezus vedno
med nami, nesemo Jezusa v podobi svete
hostije po naših vaseh in mestih, se mu
zahvaljujemo, ga častimo in prosimo,
naj blagoslavlja in varuje nas in našo domovino. Procesija bo ob 18.00 po sveti
maši. Na veliko noč je pred sveto mašo

procesija kot obhod, na ta praznik pa je
procesija po sveti maši in se ustavimo na
štirih krajih, kjer poslušamo evangelij in
prošnje. Deklice pred postajami posipajo
cvetje.
Okrasitev cerkve, slavolok in mlajčke
okrog cerkve ima letos na skrbi Mala
Ilova Gora.
Dopoldne so svete maše na ta praznik,
ki je zapovedan za tiste, ki ne morejo k
procesiji, in sicer ob 9.00 na Vidmu in ob
pol enajstih v Ponikvah in Kompoljah.
K sveti maši ob 18.00 šolarji ta dan
prinesejo podpisana veroučna spričevala, ki jih naj oddajo pred sveto mašo
tistemu, ki jih je učil letos verouk. Lepo
se zahvalimo staršem, ki radi daste kak
prispevek kot hvaležnost tistemu, ki se
je celo leto trudil z vašim otrokom. Že
pri sveti maši bodite skupaj kot razred s
svojim katehetom, še bolj pa v procesiji
pojdite skupaj s katehetom pred pevci.
Po procesiji se vsi vrnimo v cerkev, kjer
prejmemo še zadnji blagoslov.
Po prazniku so za vse vasi po podružnicah
urne maše. Pred temi mašami duhovnik
blagoslovi vodo, s katero na večer pred
praznikom Janeza Krstnika blagoslovite
svoja posestva in nesete vejice od mlajčkov. Lepo je, da se k tem mašam zbere
cela vas in pokaže, da zaupate v pomoč in
varstvo Boga. Dar za urno mašo zberete
pri maši v pušco.

Kompolj. Žegnanje bo v Kompoljah v
nedeljo, 19. junija, ob pol enajstih.
Za rože in krašenje skozi celo leto so že
zbrale vasi: Bruhanja vas, Cesta Mali Videm in Podgorica, za kar se jim najlepše
zahvalimo.
Župnijska KARITAS ima sestanek na
binkoštni ponedeljek po večerni sveti
maši ob 19.00. Vsi člani lepo vabljeni.
OB SMRTI SVOJCEV SO
DAROVALI:

Ob smrti FRANČIŠKE PRIJATELJ
so darovali: dar za cerkev in za 8 maš
domači. Dar za cerkev in za 8 maš je
dala hči Nada in otroci. Dar za cerkev
in za 3 maše je dala hčerka Anica, vnuki
Majda, Tanja in Silvo pa vsak za 1 mašo.
Dar za cerkev in za 3 maše je dal brat
Tone. Dar za cerkev in za 2 maši je dala
Ana Strah. Dar za cerkev in po 2 maši
sta dala Vinko in Tone Prijatelj. Dar za
cerkev in za 2 maši je dal nečak Brane z
družino. Dar za cerkev in 1 mašo je dal
Dejan Novak z družino. Dar za cerkev je
dala druž. Kovačič, Škofljica, Ravenska
pot, in Mohorjevi. Za 3 maše sta dala
Drago in Majda. Za 2 maši je dala Marija
Klančar, po 1 mašo pa: Ivanka Gnidovec, Antončevi, Vid., sestrična Anica,
Žnidaršičevi, Komp., Štefucovi, Venčeči,
Andreja Šinkovec, Andreja Prijatelj, Justi
Žegnanja
Levstik, Primoževi, Podgora, Kastevčevi,
13. junija je god svetega Antona. Dan Cesta, Strahovi, Cesta in Volekovi.
pred njim bo žegnanje pri Svetem Antonu z mašo ob pol enajstih. Na sam god
pa je romarski shod pri Svetem Antonu
z mašama ob 9.00 in zvečer ob 19.00.
15. junija pa goduje sveti Vid, zavetnik

Pon. 6. 6.

Vid.
Vid.
Pon.

9.00
19.00
19.00

Starši in Ana Drobnič, C.
Franc Tomšič, obl., B. v.
Franc Pavlin in Alojzija Piškur

Tor. 7. 6.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Sre. 8. 6.
Čet. 9. 6.

Vid.
Vid.

7.00
19.00

Pet. 10. 6.

Hoč.
Vid.

19.00
19.00

Vid.
Kom
Vid.
Pon.
S. A.
Vid.

8.00
19.30
7.30
9.00
10.30
19.00

Tor. 14. 6.

S. A.
S.A.
Kom.

9.00
19.00
19.00

Sre. 15. 6.

Pdg.
Pdč.

19.00
19.00

Kristin Hren, 30. dan
Frančiška Prijatelj, 8. dan
Martin Lohkar, obl.
Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v., obl.
Aleksey Fedoseev, 30. dan
Bratje in sestre Mikljevi, Vid. 9 A
URNA Žak Kovačič
Milan Kastelic, obl., B. v.
Anton Cimerman, I. G.
Franc Grm, Pdc.
Vsi Škantelovi in Jože Jančar, obl.
Franc Kastelic, B. v., obl.
Druž. Prhaj, P. 26
Za sosesko in vse farane
Janez in Mimi Šporar, obl., Pdc.
Anton Zupančič, obl., Pdc.
Anton Novak, Pdg.
Starši Vidmar in Zrnec, Banko Čelig
URNA ZA KOMPOLJE
Vsi Gregorjevi, K. 26
URNA ZA PODGORO IN BRUHANJO V.
URNA ZA PODPEČ

Vid.
Pon.
Kom.
Vid.
Vid.

9.00
10.30
10.30
18.00
19.00

Sob. 18. 8.

N. Št.
Kom.

11.00
19.30

Ned. 19. 6.

Vid.
Pon.
Kom.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
10.30
19.00

Bin. Pon.
Marija, Mati
Cerkve
Robert

Primož in Fel.

Bogumil

Sob. 11. 6.
Barnaba

Ned. 12. 6.
SVETA
TROJICA
Eskil

Pon. 13. 6.
Anton Pad.
Valerij

Vid

Čet. 16. 6.

SV. REŠNJE
TELO IN KRI
Beno

Pet. 17. 6.
Rajner

Srečanje druž.

12. med letom
Nazarij,
Romuald

Za zdravje
Za duše v vicah Z.
Anton Fink od Staretovih
Za farane
URNA ZA VIDEM, PREDS., MALA VAS
Vsi Samčevi, M. v.
Starši Fink, obl., Predst.
Za vse naše družine
Stane Rotar, obl.
Brane Štrekelj
Za farane in neverne
Slavka Vidmar
Za sosesko
Vsi Martinkovi, B. v.
Vsi Froncovi, Kom.
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