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POČITNICE TUDI ZA DUŠO
Končujemo redne obveznosti in začenjamo čas počitnic in dopustov. Mnogi verni
ljudje iščejo v teh mesecih tudi nekaj dni za ureditev svojega notranjega življenja, ki
je razlog za mirno in splošno zadovoljno življenje slehernega človeka. Žal se mnogi
tega ne zavedajo. Naročniki verskega tednika DRUŽINE ste dobili kot prilogo ponudbo duhovnih vaj, ki bodo širom po Sloveniji. Pod korom na mizi je 10 izvodov
NAŠE DRUŽINE s ponudbo duhovnih vaj in ga lahko brezplačno vzamete.
Poletni duhovni osvežitvi je namenjena tudi revija BOŽJE OKOLJE, ki jo tudi
lahko vzamete brezplačno na mizici.
KATOLIŠKA MLADINA organizira v
noči s 24. na 25. junij
zahvalno romanje
na Brezje ob sklepu
študijskega leta. Romanje se bo začelo ob
21.00 izpred Zavoda
sv. Stanislava v Šentvidu. Jutranja sveta
maša na Brezjah bo
ob 7.00.

LETOŠNJI
NOVOMAŠNIKI
Naš diakon Rok Pogačnik, roj. 5. maja
1997, je takoj po prazniku sv. Rešnjega
telesa odšel na duhovne vaje pred mašniškim posvečenjem, ki bo na praznik
apostolov Petra in Pavla v ljubljanski
stolnici ob 9.00. Novo mašo bo imel v
rojstni župniji Ljubljana – Šiška 3. julija
ob 10.00. Pri novi maši bo skupaj z
domačim zborom pel tudi naš župnijski
mešani zbor, ste pa tudi drugi lepo vabljeni na novo mašo.
Novomašniku Roku se prisrčno zahvaljujemo za vso pomoč v tem letu.
Z veseljem je prihajal in sodeloval pri
bogoslužju, poučeval verouk in se udeleževal vseh župnijskih dejavnosti. Ker
gre takoj naslednji dan po novi maši za
en teden na tečaj nemščine v Avstrijo,
ne bo takoj imel ponovitve nove maše v

naši župniji. Bo pa to storil 30. julija, na
dan celodnevnega češčenja, ko bo vodil
sklep češčenja in nam podelil novomašni
blagoslov in spominsko podobico.
Skupaj z njim bosta v ljubljanski stolnici
posvečena tudi druga dva letošnja novomašnika iz ljubljanske nadškofije: Tadej
Pagon, roj. 17. jun. 1994, iz župnije
Tržič-Bistrica, in Janez Pavel Šuštar, roj.
21. okt. 1997, iz župnije Homec.
V novomeški stolnici pa bo dan prej ob
18.00 posvečen v novomašnika Janez
Meglen, roj. 24. avg. 1996, iz župnije Krka.
V diakona pa bo posvečen 25. junija v
Kosezah Blaž Zorko, roj. 27.8.1998, iz
župnije Ljubljana-Koseze.
VPIS V BOGOSLOVNO
SEMENIŠČE –
PROPEDEVTIČNI
LETNIK
Propedevtično obdobje je čas preverjanja
in utrjevanja odločitve za duhovništvo,
spoznavanja samega sebe in postavljanja
temelja duhovnemu življenju (prim.
DDP, 59). V Cerkvi v Sloveniji propedevtično obdobje poteka v župniji Šmarje pri Jelšah v škofiji Celje, traja eno leto
in ga vodi duhovnik dr. Janez Kozinc.
Kandidati, ki v sebi zaznavajo klic v
duhovništvo, se najprej vpišejo v propedevtični letnik. Kandidati, ki so letos že
oddali svojo prijavo na Teološko fakulteto, naj se na fakulteto ne vpisujejo, saj
bodo vpis v Bogoslovno semenišče in na
Teološko fakulteto nadaljevali šele po
opravljenem propedevtičnem letniku.
Bivanje, vzgoja in delo v propedevtičnem
letniku se začnejo 26. septembra 2022.
V obdobju odločanja za vstop se lahko
kandidat in župnik za pomoč in informacije obrneta na koordinatorja prope-

devtičnega letnika dr. Janeza Kozinca pozneje pa se je raztegnilo na celo leto,
ali rektorja Bogoslovnega semenišča dr. saj imamo vsi radi, da je cerkev vedno
Romana Globokarja.
urejena in lepo okrašena. Mogoče kdo
nad tem godrnja, nikogar ne silimo in ne
Novi ministranti, ki so bili sprejeti na postavljamo nobenih pogojev. Mnogi pa
binkošti, se z velikim začetnim navduše- darujete z velikim veseljem, za kar smo
njem udeležujejo svetih maš. Bog daj, da vam hvaležni, pa tudi Bog radodarnosti
bi tako tudi ostalo. Tudi z drugimi »sta- in dobrote nikdar ne pozabi.
rejšimi« ministranti smo naredili načrt, Zahvalili smo se že vasem in tistim, ki
kdaj bo kdo prihajal ministrirat. Staršem se žrtvujejo, da to poberejo iz Bruhanje
ministrantov in članov otroškega zbora vasi, Ceste, Podgorice, Malega Vidma,
sporočamo, naj si skušajo organizirati Predstrug in Podpeči, zadnje čase pa ste
počitnice tako, da bi lahko šli 3. avgusta zbrali darove tudi v Zagorici in Velikem
vsi skupaj na izlet na morje. Pridružijo Vidmu.
naj se jim vsaj nekateri starši, zlasti mlaj- Ker imata Ponikve in Kompolje redno
ših otrok, da bodo nekoliko skrbeli zanje. nedeljske maše, bi bilo morda prav, da
bi tudi tam, kdor hoče, dal kak dar za
Zadnja redna seja ŽPS bo v ponedeljek, nabavo cvetja in gob.
20 junija, ob 20.00 v sejni sobi župnišča.
Člani ste dobili dnevni red po e-pošti. Vsi Nova višina mašnega štipendija (daru)
Škofje so sklenili, da je od 1. septembra
člani prisrčno vabljeni!
2022 mašni štipendij 23,00 evrov; mašni
URNE MAŠE, ki so delno že bile pretek- štipendij za gregorjanske maše pa 750,00
li teden, se bodo nadaljevale tudi v tednu evrov.
do praznika rojstva Janeza Krstnika.
Kako zna neurje zagosti, nam je pokazalo OB SMRTI SVOJCEV SO
prejšnji teden, ko je podrlo križ na po- DAROVALI:
kopališču in na Plani nad Zdensko vasjo. Ob smrti Frančiške Prijatelj je za eno
Na Vidmu so Purkatovi, ki so slučajno mašo dala Ivica Zupančič, Višnja Gora,
prišli mimo, še v dežju odnesli Kristusa v člani župnijske KARITAS so dali dar
cerkev, Marjan Strnad pa je takoj organi- za KARITAS in za 1 mašo, molivci iz
ziral, da so križ pospravili in da ga bodo Kompolj pa so zbrali za 10 maš.
tudi spet postavili na svoje mesto. Odkar
so odstranjene smreke ali ciprese okoli Ob smrti BERNARDE KASTELIC so
križa, ga je neurje že dvakrat prevrnilo. dali dar za cerkev in za 3 maše svakinja
Morali bomo spet zasaditi nekaj, kar ga Marija in Franci z družino, dar za cerkev
in po dve maši sta dali sestri Ana in sestra
vsaj delno ščiti.
Fani z družinama, po 2 maši sta dala ZalDarovi za krašenje, ki jih zberete po va- ka in Tadej in Franc iz Ratja, po 1 mašo
seh vsako leto, je vpeljano v naši župniji pa nečakinja Mojca, nečakinja Simona,
že zelo dolgo. Včasih ste to zbirali le v sosedje iz Muljave, Mežnarjevi iz Vidma
mesecu maju, da so krasili majniški oltar, in neimenovana žena iz Bruhanje vasi.
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19.00 URNA ZA POPGORICO IN ZAGORICO
19.00 URNA ZA PONIKVE
19.00 Marija Drobnič, obl., Vid.
Bernarda Kastelic, 8. dan
19.00 URNA ZA KOMPOLJE
19.00 URNA ZA CESTO IN ZDENSKO VAS
19.00 Stane Boštjančič, Vid. 9 a, obl.
19.00 URNA ZA ILOVO GORO
19.00 Franc in Rozi Klinc, obl., C.
Helena Prhaj, obl., Predst.
8.00 Rudi in Kristina Okorn, obl., Vod.
Marija Miklič, obl., Cesta
19.30 Anton Brodnik, obl.
7.30 Za farane in neverne
9.00 Miro Bambič in vsi Oblakovi
10.30 Starši, bratje in sestra Špičkovi, Pdč.
Alojz Žnidaršič, Vid.
19.00 Vera Vidmar, obl., Zg.
7.30 Janez in Tončka Novak, obl., Z. v.
19.00 Tone Kozmelj
19.00 Jože Jeršin, obl., C.
19.00 Frančiška Prijatelj, 30. dan
9.00 Za novomašnike in nove duh. poklice
+ Klavsove, Zg.
19.00 Jože in vsi Volekovi, Zg., obl.
19.30 Zalka in Tone Škoda
20.00 Alojz, Julka in Ludvik Lenarčič
19.00 Anka in Anton Blatnik, Z. v.
19.00 Franc Blatnik, C.
Za duše v vicah
8.00 Franc Grm, obl., Pdc.
19.30 Fanči Zalar
7.30 Za farane in neverne
9.00 Rozi in vsi Lekčevi
10.30 Marija Zupančič, obl., C. 29
19.00 Vsi Jerkinovi, Pdč.
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