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RAZLIČNOST POKLICANIH
Peter in Pavel sta dva stebra Cerkve. Zelo sta si bila različna po značaju, izobrazbi,
sposobnostih in tudi po prehojeni poti z Jezusom, pa vendar sta oba na Jezusov klic
zapustila vse in šla za njim. Peter je bil človek nagle narave, hitro navdušen, dober
organizator, pa vendar je bil v težkih trenutkih prestrašen in je Jezusa celo zatajil.
Po poklicu je bil preprost ribič. Pavel je bil učen farizej, intelektualec, neomajen
in neizprosen v svojih prepričanjih. Preganjal je prve kristjane, dokler ni na poti v
Damask doživel osebnega srečanja z Jezusom. To srečanje ga je temeljito spremenilo,
vendar je tudi pri novem poslanstvu oznanjevalca evangelija ohranil svoj edinstven
značaj. Odločitev za hojo
za Jezusom mu ne odvzame
osebnih bremen in pomanjkljivosti, saj Pavel sam
govori o tem, da mu je dan
trn v meso.
Človeške lastnosti in tudi
slabosti stalno spremljajo glavna apostola prve
Cerkve. Ključno je to, da
Jezus zastonjsko in brezpogojno ljubi Petra in Pavla
ter jima zaupa oznanjevanje

evangelija in vodenje prve skupnosti. Ta Jezusova ljubezen jima omogoča, da ne
obupujeta ne nad seboj ne nad neuspehi svojih prizadevanj. Ob koncu se mu povsem
prepustita in v popolni svobodi zanj darujeta življenje.
Tudi danes Jezus kliče apostole z različnimi značaji in sposobnostmi. Tudi današnji oznanjevalci smo zaznamovani s številnimi slabostmi in pomanjkljivostmi.
Pomembno je, da nas ni strah, da se ne bojimo soočiti se tudi s svojimi neuspehi,
ampak da zaupamo v njegovo brezpogojno ljubezen. Vsakdo izmed nas naj zato
odgovori: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad!«
Roman Globokar (rektor bogoslovnega semenišča v Ljubljani)

Iz zadnje seje ŽPS
20. junija smo imeli zadnjo sejo v letošnjem pastoralnem letu. Kratko smo
pregledali naše delo, kdo je bil vse gost
na srečanjih in sprejeli nekatere predloge članov. Svetnica Renata Jamnik je
predlagala in se obvezala, da bo občasno
povabila nekatere vasi, da bi počistili
župnijsko cerkev. Enoglasno je bil sprejet tudi že vpeljan način enkratno letno
zbiranje za rože in krašenje.
Na srečanju družin pri Novi Štifti je bila
udeležba pičla, saj je bilo isti dan kar
nekaj vsemogočih srečanj.
Pri nas sta poleti oba celodnevna češčenja,
in sicer na Vidmu zadnjo soboto v juliju,
30., in v Ponikvah prvo soboto v avgustu,
6. Če je le mogoče si organizirajte dopust
tako, da bosta ta dva dneva lahko prišli k
Jezusu, ki je na obisku pri nas.
Srečanje starejših, invalidov in vseh, ki
redno ne morete k sveti maši, pripravlja
župnijska KARITAS v nedeljo, 31. julija, popoldne ob šestih. Pri tej sveti maši
podelimo vsem starejšim tudi bolniško
maziljenje, po maši pa ste lepo vabljeni
na družabno srečanje pod arkade.

ORATORIJ pripravljajo naši mladi
animatorji pod vodstvom Ane Babič
in Neže Kastelic od 22. do 28. avgusta.
Prijavnice so pod korom, nekateri pa ste
se že prijavili. Naredite to čim prej, da
vse lažje organizirajo.
NAŠE POKOPALIŠČE
Pokopališče je kraj, kjer se poleg cerkve
ustavi največ ljudi. Predvsem svojci pokopanih, pa tudi tujci, ki obiščejo kraj.
Pokopališče je skupen prostor nekega
kraja, zato ne more vsak odločati, kako
bo to izgledalo. V Sloveniji so v glavnem
še vedno pokopališča last Cerkve, ki pa
jih je dala v najem občini ali kaki drugi
ustanovi. Lastnik in upravitelj imata edina pravico urejati celotno pokopališče,
lastniki grobov pa samo svoj grob. Vsak
kraj se posebno potrudi, da je pokopališče
ne le urejeno, pač pa tudi lepo, estetsko,
da se človek na njem spočije in umiri.
Poglejte samo Žale ali pokopališča, ki
so res lepo urejena (Cerklje na Gor., ali
Šenčur). Pri nas je postalo pokopališče
kamnolom. Z muko smo uspeli vsaj za
ograjo posaditi nekaj drevja, na samem

pokopališču pa je nekdo svojeglavo
požagal celo dolgoletno cipreso. V času
viharja pred nekaj dnevi je pokopališki
križ podrlo, ker nima nobene opore,
čeprav vsi vemo, da so vedno stale tam ali
ciprese ali smreke. Nekatere vsaka stvar
moti in celo svojeglavo uniči nasade, ki
lepšajo celotno pokopališče, kar je nedopustno in kaznivo. Z upravo občine smo
se dogovorili, da bomo na pokopališču
nasadili nekaj lepotnih dreves, ki pa
bodo nujno, ker so živa, oddajala iglice
ali listje, pa moramo pač nekoliko vsi
potrpeti in to spoštljivo počistiti. Menda
nismo Dobrepoljci izgubili vsak čut za
lepoto, red in kulturo.

Za rože ste zbrali tudi v Zdenski vasi
in na Ilovi Gori. Lepo se vsem zahvaljujemo.
Čaščenja v počitnicah ob ponedeljkih
ni, kdor pa le more, naj se udeleži v
petek eno uro pred sveto mašo.
Kot veste, je na počitnicah naš misijonar
TONE GRM. Dogovorili se bomo z
njim, da bi eno nedeljo pri vseh mašah
predstavil svoje misijonarsko delo, mi pa
ga bomo skušali tudi denarno podpreti.
Pravočasno vas bomo obvestili, kdaj bo to.
OB SMRTI SVOJCEV SO
DAROVALI:
Ob smrti OLGE NOVAK je dal dar za
cerkev in za 5 maš vnuk Dejan z družino.
Hčerka Janja je dala dar za cerkev in za
4 maše, hčerka Majda pa dar za cerkev
in za 2 maši. Dar za cerkev in za 2 maši
je dala nečakinja Valči, svakinja Lojzka
pa dar za Karitas in za 1 mašo. Rezka
Hočevar je dala tudi za 1 mašo in dar za
cerkev. Za maše pa so darovali: Maroltovi
(Podkraj) za 5 maš, za 3 maše Anka in
Janez Tomoževa, za 2 maši Fani Centa
(Rob), za 4 maše molivci iz Kompolj, po
1 mašo pa. Jamnikovi (Mala vas), Darja
(Alkaloid), nečakinja Sonja, Biderhovi,
Tomšič Martina, Kompolje in Grekčevi.
Ob smrti IVANA BRODNIKA so darovali: Sin Brane z družino je dal dar za
cerkev in za 10 maš. Hči Dragica je dala
dar za cerkev in za 4 maše. Dar za cerkev
in za 1 mašo so dali: Aleksander Brodnik,
Vida Bele Križaj, Marinčevi (Zagorje),
Ana in Janko Boštjančič (Slavina) in Jerovškovi iz Mirne. Dar za Karitas in za 1
mašo je dala Shola in zakonska skupina.
Dar za cerkev in za 2 maši so dali Štefu-
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19.00 Aleš in starši Strnad, M. v., obl
19.00 Karolina in Franc Doltar
Frančiška Tomšič
19.00 Bernardka Kralj, 8. dan
Bernarda Kastelic, 30. dan
19.00 Olga Novak, 8. dan
Tone Fink
7.00 Za učence in učitelje verouka
19.00 Vlado Strnad, Pon.
Za okrevanje M. K. Predstr.
19.00 Slavko Pečjak, 8. dan
19.00 Druž. Zalar in Ela Lenarčič
Milan Strnad, C., obl.
Franc Poje, Predst., obl.
8.00 Marija Babnik, Vid.
Karolina Kastelic
19.30 Žnidaršičevi, K. 98
7.30 Za farane in neverne
9.00 Vsi Muhovi
Marjan Debeljak
10.30 Anica in Tone Kralj, Pdc.
19.00 Starši Gale in stric Polde
7.30 Milan, Jože in vsi Prijatelj, V.
Milena Rudman
19.00 V zahvalo in srečen porod
19.00 Primčevi in Maticovi
19.00 Milan in vsi Martinovi
7.00 Ludvik in Marija Cimerman, obl.
19.00 Janez Hegler, obl., Pdg.
Janez in Kristina Kovačič, obl., V.
19.00 Adolf in Marija Žnidaršič
19.00 Ana Drobnič, obl., Predst.
Julija in Anton Novak, V. 7
8.00 Ana in Franc Novak, obl. B. v.
19.30 Olga Novak, 30. dan
Jožef Novak, obl.
7.30 Za farane in neverne
9.00 Jože Brodnik, obl.
10.30 Za vaščane Ceste
Marija Žnidaršič, Z. v.
19.00 Julka in Alojz Ahačevčič, obl., C.

covi. Za 5 maš so dali
molivci iz Kompolj, za
3 maše pa Matevževi.
Po 2 maši so dali Štefan in Jožica Meglen
in Marija Klančar.
Po 1 mašo pa Tomšič
Martina, Kompolje,
Anica Novak (Selce),
Ivanka Gnidovec, Anton Drobnič, Finkovi,
Oplotarjevi, Erčulovi
(Z. v.), druž. Ravnikar,
vnuk Ambrož, Staretovi in Grekčevi.
Ob smrti BERNADKE KRALJ BABIČ
so dali dar za cerkev
in po 3 maše Albin,
Marjeta in Jože. Za
Karitas in za 1 mašo
so dali Tišlerjevi. Za 3
maše je dala zakonska
skupina, za 2 pa Matičevi. Po 1 mašo pa so
dali: Primčevi_(Zg.),
B r o d n i k ov i ( Ve l .
Loka), Kristina, Jelka
Primc, Lenči Potočar,
Kocjanovi, Staretovi,
Boštjan Hren (Cesta)
in Binetovi ver. prijatelji.
Ob smrti SLAVKA
PEČJAK je dal brat
Milan z družino dar
za cerkev in za 1 mašo.
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