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DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJ
Dragi in spoštovani vsi, ki berete Oznanila!
Sporočam vam lepo in veselo vest, da bo v nedeljo, 11. septembra, prišla k nam
in nam po vseh mašah predstavila Delavnice molitve in življenja /DMŽ/ gospa
Ivanka Filipič. Pridite in poglejte. Izplača se. Povabite še koga, ki veste, da bi ga
ta način poglobitve molitve in življenja utegnil zanimati.
Delavnice molitve in življenja so nova oblika EVANGELIZACIJE, za katero je
značilno, da je zelo ŽIVA in goji izrazito pozitiven pogled na življenje. Navdušeno
in zavzeto predstavlja JEZUSA, s posebno IZOSTRENIM posluhom za potrebe
DANAŠNJE DRUŽBE in za vse, kar danes ljudje resnično potrebujemo. Gradi
na LJUBEZNI in vsem tistem, kar je le-ta sposobna udejanjiti; strah in kazen
pa sta ji tuja. Zato smo trdno prepričani, da so DELAVNICE MOLITVE IN
ŽIVLJENJA pravi odgovor na potrebe današnjega sveta.
Vsi vemo, da ogenj peče, toda povsem
nekaj drugega je opeči se z ognjem. Vsi
vemo, da žejo pogasi voda, toda povsem nekaj drugega je pogasiti si žejo s
kozarcem hladne studenčnice. In vsi
vemo, da Bog obstaja, toda povsem
nekaj drugega je doživeti, da je Bog
živ, da me ljubi.

V Delavnicah molitve in življenja vstopamo v osebni odnos z Gospodom.
Iščemo Boga. Vendar je beseda Bog eno, drugo pa je Bog sam. Boga spoznamo samo v osebnem srečanju z njim.
V Delavnicah molitve in življenja želimo prav to: vsaditi v srca ljudi živega
Boga. Ob premišljevanju Božje besede in različnih molitvenih načinih ter
življenju v duhu srečanj korak za korakom preraščamo notranjo tesnobo
in nemir, strah in žalost …
Delavnice so odprte za vse: za vernike, za tiste, ki Boga še ne poznajo, za
oddaljene od Cerkve … prisrčno vabljeni prav vsi odrasli.
Delavnica ima 14 vsebinskih srečanj + uvodno srečanje + t. i. puščavo (zaključek). Srečali se bomo enkrat tedensko po dve uri.
Pridite, naučimo se moliti, da se bomo naučili živeti!

Konec počitnic in
začetek novega
šolskega in veroučnega
leta
Počitnice se počasi iztekajo, pred
nami je spet nov začetek. Ko to pišem,
je zunaj vesel živ žav, saj se je pričel
letošnji oratorij, na katerem je 107
otrok in 23 animatorjev. Prav prijetno
doživetje navdušenih mladih ljudi.
Pred nami pa je že pričetek novega
šolskega in veroučnega leta. Vsako
leto skušamo začeti z Božjim blagoslovom, zato se zberemo na začetku k
začetni sveti maši. Ta bo letos za prvo
triado (1. 2. in 3. r.) v ponedeljek, 5.
septembra, za vse ostale pa v sredo,
7. septembra, ravno tako ob 19.00
v farni cerkvi. K svetim mašam ste
vabljeni ne le otroci, temveč tudi vsi
starši in učitelji. Po sveti maši bo vpis
otrok k verouku in nabava veroučnih
pripomočkov, učbenikov, delovnih
in liturgičnih zvezkov. Obenem bos-

te lahko poravnali tudi prispevek (20
evrov) za stroške verouka. (Kdor ima
več otrok pri verouku, da prispevek
samo za enega.) Kogar ne bo, bo moral vse stvari nabaviti sam v Ljubljani.
Ponovitev nove maše
lanskega diakona Roka
Gregorčiča
V nedeljo, 4. septembra, bo ob desetih pri nas ponovitev nove maše.
Novomašnik Rok Gregorčič je imel
novo mašo v rojstni župniji Ljubljana – Šiška, 3. julija. Takoj po novi
maši je odšel na tečaj nemščine v
Graz, zato ni mogel imeti pri nas
ponovitve nove maše, kakor so to
imeli vsi dosedanji diakoni. Sedaj
je nastopil službo kaplana v Grosupljem in bo z veseljem prišel tudi
med nas, opravil sveto mašo in nam
podelil svoj novomašni blagoslov.
Po maši pa boste lahko prejeli tudi
njegovo novomašno podobico. Po
končani slovesnosti vas pred cerkvijo

vse povabimo na kozarček pijače,
naše skrbne gospodinje pa bodo
gotovo spekle tudi nekaj peciva. Na
slovesnosti nove maše sta družno
pela njihov župnijski zbor in naš mešani zbor. Petje je bilo res enkratno.
Povabili smo tudi za ponovitev nove
maše njihov zbor, zborovodkinjo in
organistko, da bi se pridružili našemu zboru in nam pričarali petje, ki
je bilo na novi maši. Vso župnijo pa
prav lepo vabimo, da bi se udeležili
te svete maše.
Mala maša – praznik Marijinega
rojstva, ki ga praznujemo 8. septembra, bomo tudi letos praznovali
ob 9.00 s sveto mašo v Podgorici,
zvečer pa bosta sveti maši ob 19.00
na Vidmu in v Kompoljah. V Ponikvah pa je ta dan vsako leto sveta
maša pri kapelici v zavodu ob 17.30
kot drugo žegnanje.
Naslednjo nedeljo, 11. septembra,
pa je žegnanje v Podgorici za Zagorico.

go vsak po 5 maš in dar za cerkev.
Svakinja Albina Erjavec je dala za 3
maše. Po 2 maši so dali Mlakarjevi
in Šinkovčevi iz Panc, po 1 mašo
pa Duška Erjavec in Jana Erjavec iz
Velikih Kompolj.
Ob smrti VERONIKE MUSTAR so
dali za maše: Matičevi za 3 maše. Po
2 maši: Gradišarjevi iz Vel. Osolnika, sin Toni, hči Veri, hči Metka in
Štihovi, po 1 mašo pa: Božo Perko,
Vinko Šteh in Barbara, Andrej in
Branka iz Račne, Matičkovi iz Zagorice, Grandovčevi iz Ceste. Veronika
Pintarič iz Brežic, Svetinovi, Mojca
Resnik in Mitja Perko z družino.
Ob smrti JANEZA ŠPORARJA so
darovali: dar za cerkev in za 2 maši
je dala sestra Milena. Brat Jože je dal
dar za cerkev in za 1 mašo. Nečaka
Katja in Simon sta dala dar za cerkev
in za 2 maši. Pečnikovi so dali dar za
cerkev. Za 3 maše so dali Štacnarjevi:
Meta, Jože in Janez. Za 2 maši so dali
Mihcovi iz Zg. Po 1 mašo pa Martinkovi, Z. v., Gregorjevi, Zg., Jože
OPOZORILO
Babič iz Vrhnike, Toni in Barbara
Marsikdo kliče župnika na stacio- Blatnik, sošolec Stane in Reberski.
narni telefon, ki pa se nahaja samo v
žup. pisarni. Ker pogosto župnika ni Malce za razvedrilo:
v pisarni, ga vedno kličite na njegov
mob. tel. 031 324 675.
ZMENEK: Policist zažvižga za mlaVsaka nova Oznanila pišemo že v do blondinko, ki steče čez prehod pri
ponedeljek in torek. V tisk jih damo rdeči luči. Ta se ne ustavi, zato zavpije
zadnji čas v sredo. Kar želite, da je za njo: »Ali niste slišali mojega žvižga,
objavljeno, morate sporočiti prve zakaj se ne ustavite?« »Sem, gospod
dni v tednu.
policist, a danes imam že zmenek z
drugim.«
OB SMRTI SVOJCEV SO
DAROVALI:
NE SAMO ROKO: Študent meOb smrti KAROLA ŠINKOVCA dicine po uri počaka profesorja
sta darovala žena Amalija in sin Dra- patologije: »Gospod profesor, prosil
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19.00 Slavka in Marjan Miklič
19.00 Marija Babič in vsi Prosenčevi
20.00 Veronika Mustar, 8. dan
Konrad Huš, obl.
19.00 Anton Kastelic, obl.
19.00 Rozalija Mencin, obl., Zg.
19.00 Karol Šinkovec, 8. dan
19.00 Janez Šporar, 8. dan
Irena in vsi Štacnarjevi, Pdc., obl.
Jože in Ana Žgajnar, C.
8.00 Tone Hočevar, Mihcov, Zg.
19.30 Julija Babič, 8. dan
Franc Pirc, obl.
7.30 Za farane in neverne
8.30 Marija in Anton Adamič
10.00 Vsi Anžetovi, C.
19.00 Dušan in Mateja Erčulj, obl., Vid.
19.00 Za Božjo pomoč v šoli in pri verouku
19.00 Vsi Juretovi
19.00 Dušan Buščaj, obl.
19.00 Pok. Kralj, Zg. 54
9.00 Tončka Grozdina
17.30 Jože Škulj
Rajko, Ivana Gruden, s.Lili in vsi iz doma
19.00 Bernarda Kastelic, Bernarda Kralj-Babič
19.00 Frančiška Prijatelj
19.00 Jože in Marjeta Arh, obl.
Vsi Mihcovi, Vid.
8.00 Anka in Anton Blatnik, obl., Z. v.
Frančiška Tekavčič, V., obl.
19.30 Milka in Stanislav Mustar, obl.
7.30 Za farane in neverne
9.00 Angela Juvanc, obl.
10.30 Za Zagorico
19.00 Marija in Jože Hočevar, M. v.
Pavle in Ivana Vidmar, obl., Zg.

bi vas za roko vaše
hčere.« Profesor na
to ves razburjen: »Ne,
tega pa nikakor ne. Ali
vzamete celo dekle ali
pa iz tega ne bo nič!«
MIREN PROSTOR:
Muren pravi pikapolonici: »Zdaj muziciram v cerkvi, pa
se bom kmalu izselil
iz nje. Ne prenašam
nenehnega zvončkljanja in velike množice
ljudi«. »Tudi jaz stanujem v cerkvi,« odvrne
pikapolonica, »pa
imam miren prostor.
Prav nič me nikoli ne
zmoti.« »Kje pa stanuješ?« »V nabiralniku za
darove.«
VRABCI: Mama vrabčevka in njeni mladiči
opazujejo kmeta pri
setvi. »Predvsem si
pa zapomnite tole, »
pravi, »vedno pustite
nekaj zrn, da kmet ne
izgubi veselja.«

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

