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POGLED, USMERJEN PROTI NEBU
Mnogi se v današnjem času bojijo misliti na večnost, nekateri večnost kar
tajijo, v sodobnem prepričanju, da lahko sami odločamo o vsem, celo o tem,
ali bomo po smrti živeli ali ne. Toda kakor nas ni nihče vprašal, ali hočemo
biti rojeni, nas tudi nihče ne bo vprašal, ali hočemo večno živeti, za kar je vsak
človek določen ob rojstvu. Kristjani se večnega vesela veselimo ali bi se ga vsaj
morali veseliti. Poučeni v veri vemo, da smo bili ustvarjeni iz ljubezni. Bog,
naš nebeški Oče, nas neizmerno ljubi, kar je najbolj pokazal s tem, da je poslal
svojega Sina Jezusa, ki nam je jasno povedal in s smrtjo in vstajenjem pokazal,
kako nas Bog ljubi in kaj nam v večnosti pripravlja. Ker spoštuje našo svobodo,
nas noče prisiliti, da mu ljubezen vračamo, in nas tudi ne bo prisilil, da bi vso
večnost živeli v sreči pri njem. Vsak
bo sam moral iti v nebeško srečo, za
kar pa se odločamo celo življenje.
Pred nami so prazniki vseh svetih in
naših rajnih. V jeseni, ko se narava
pripravlja k počitku in nas vabi, da bi
šli tudi sami vase in pomislili, da naše
stalno bivališče ni na zemlji, nas mati
Cerkev vabi, da bi povzdignili svoj
pogled najprej v nebesa, kjer nešteta

množica naših svetih bratov in sester že uživa nebeško radost, mnogi pa se v
vicah še očiščujejo in pripravljajo za večno srečo. Pogubljenim, ki niso hoteli
k Bogu, nihče ne more več pomagati. Vsem rajnim, ki še niso na cilju, jim k
zveličanju z molitvijo, darovanjem svetih maš in drugimi dobrimi deli lahko
pomagamo. Okrasili bomo grobove, prižgali svečko, obudili vero, ljubezen
in željo, da se ob koncu svoje življenjske poti z njimi zopet srečamo v večni
domovini. Še toliko sveč in cvetja ne pomaga, če v nas ni vere in upanja po
ponovnem snidenju in želje, da rajnim pomagamo.
Na praznik vseh svetih in na dan vernih duš se z živo vero udeležimo svetih
maš in drugih molitev, storimo pa tudi kako dobro delo, da bodo naši rajni
pred Bogom ponosni na nas.

KAKO BOMO
PRAZNOVALI PRAZNIKE
NAŠIH RAJNIH

materiala, ki se v celoti predela. Skušajte uporabiti zlasti te svečke, dar zanje pa
dajte v nabiralnik KARITAS.
Na praznik vseh svetih bodo dopoldanske svete maše v čast vsem zveličanim po navadi, veliko ljudi pa se
zbere k sveti maši in potem molitvam
na pokopališču ob dveh popoldne.
Spoštljivo se vsi udeležimo najprej svete maše, nato pa pojdimo na grobove
v veri, da smo rajnim naredili največ,
kar smo jim mogli.
Zvečer ob 18.00 molimo v cerkvi rožne
vence za rajne in vas prisrčno vabimo.
Tudi na dan vernih duš, 2. novembra,
vabljeni k svetim mašam za rajne, pa
tudi cel mesec november. Kdor je opravil sveto spoved, prejema obhajilo
in moli po papeževem namenu, dobi
ob obisku cerkve ali pokopališča tudi
popoln odpustek, ki ga lahko nameni
rajnim.

Naša Božja njiva je v glavnem lepo
urejena. Vedno bolj tudi postaja kraj,
kjer se človek spočije, umiri. Zasajeno
drevje zunaj zidu ločuje ta posvečeni
kraj od vsakdanjega dogajanja. Dozorela pa je tudi misel, da bi po zgledu
mnogih pokopališč tudi pri nas na
samem pokopališču uredili tako, da
bi lahko postavili celo kako klopco in
poleti v senci posedeli, se zamislili v
svoje in končano življenje naših rajnih
na zemlji. Vodstvo občine je naročilo
priznani hortikulturni strokovnjakinji Hani Gačnik iz Ponikev, naj ugotovi, kaj bi se dalo v tej smeri narediti.
Že letos bo marsikaj nasajenega, vsi pa
to spoštujmo, negujmo in skrbimo, da
pokopališče ne bo sam kamen, ampak
res kraj, kjer se človek spočije in umiri.
Vsi vemo, kako plastične sveče onesna- MISIJONSKA NEDELJA
žujejo naravo, zato naj bo teh čim manj.
KARITAS vsako leto nabavi svečke iz Na misijonsko nedeljo je letos v naši

župniji 30-letnica župnijske KARITAS, kar slovesno obhajamo. Zato se
bomo misijonov spomnili naslednjo
nedeljo. Pri vseh mašah bo naslednjo
nedeljo darovanje za misijone, kjer so
vedno velike potrebe. Naši misijonarji
z darovi, ki jih damo, naredijo naravnost čudeže. Vnaprej se za darove v
imenu misijonarjev iz srca zahvalimo.

Dvorišče v Ponikvah
Med cerkvijo in mežnarijo je v Ponikvah dvorišče, ki služi ne le za zbiranje
pred sveto mašo in po njej, ampak je
bilo v času epidemije prizorišče, kjer
smo lahko obhajali redno zunaj sveto
mašo. Še posebno lepo služi maja za
žegnanje, ko se ob svojem zavetniku sv.
Florjanu zbere velika množica naših in
sosednjih gasilcev. Ko so kopali za kanalizacijo, so vso dotedanjo ureditev z
asfaltom razkopali. Dolgo smo čakali,
da smo lahko to dvorišče uredili. Domači arhitekt Janez Gačnik je naredil
lep načrt, ki je sedaj dokončno uresničen. V nedeljo, 30. oktobra, bomo ob
9.00 to lepo dvorišče blagoslovili. Vsa
župnija se mora veseliti lepih dosežkov
te ali one vasi, zato vas vabimo, da bi k
tej sveti maši prišli in se skupaj Bogu
zahvalili.
Freska pod arkadami farne cerkve je
končana. To je prva freska od petih,
ki bodo krasile našo farno cerkev.
Predstavljale bodo, kot veste, svetle
skrivnosti rožnega venca. Narejena
freska je na kraju, kjer vsako leto na
cvetno nedeljo blagoslovimo butare in
zelenje, zato smo to naredili najprej.
Predstavlja Jezusa, ki na gori oznanja Božje kraljestvo. Med poslušalci

boste opazili tudi nekatere slovenske
svetniške kandidate. Akademski slikar Žiga Hriberšek je ustvaril pravo
umetnino, ob kateri se radi ustavite
in se veselite, da smo vsi poklicani v
Božje kraljestvo, ki se začenja že v tem
življenju, saj je Božje kraljestvo mir in
veselje v Svetem Duhu.
Duhovna akademija poteka tudi
letos na teološki fakulteti in nudi odraslim dodatno oporo za vseživljenjsko
duhovno rast. Rdeča nit letošnjega
programa je »Izziv miru«. Predavatelji bodo vsak iz svojega znanstvenega
področja osvetlili in iskali rešitve za
izziv miru v svetu, skupnostih in posamezniku.
Več o Duhovni Akademiji lahko najdete na spletni strani www.duhovna-akademija.si.
Družinska maša v nedeljo je bila zelo
lepa in se vsem za prijazno in dejavno
sodelovanje lepo zahvalimo. Naslednja
družinska maša bo 6. novembra ob pol
enajstih. Sodelujeta četrti razred, ki
pripravi zahvale, in birmanci osmega
razreda, ki pripravijo prošnje. Vsi pa
bomo spet glasno in veselo prepevali,
upamo, da ob spremljavi kitar in klaviatur. V Ponikvah pa bo družinska
maša v nedeljo, 30. oktobra, ob 9.00.
VSI KLJUČARJI ste prav lepo vabljeni v ponedeljek, 7. novembra, na
sestanek v župnišče. Mislil sem, da
bo obnova strehe na cerkvi v Podgori počakala novega župnika, pa sta
ključar Stane in Albin Babič opazila
veliko in nevarno razpoko, ki nujno
kliče po vezani in novi strehi. Poklicali smo takoj mojstra, ki je obljubil
popravilo za naslednje leto. Ob vseh
drugih gospodarskih zadevah se bomo
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Leopold in vsi Pečnikovi, obl., Pdc.
Starši Lenarčič in vsi Janezovi
Alojz Erčulj, obl., Zg.
Alojz Prijatelj, obl,. K. 120
Hedvika Kastelic, 8. dan
Ivan Žnidaršič, obl., Vid.
Janez Hočevar, 30. dan
Franc Štih, obl., Vid.
Marija Strah, obl., V.
Valdi Žlajpah
Marija Križman, obl.
Marija Kastelic, obl., C. 8
Strah in Meglen, K. 8
Za farane in neverne
Fani Oblak, obl.
Julija, Janez in Tone Zakrajšek
Franc in drugi Glač, Pdg.
Starši, Franc in Kristina Glač, B. v.
Vsi Pirčevi, Videm
Tončka Grozdina in Milena Rudman
Anton in vsi Prhajevi
Za farane in neverne
Vsi Tomšičevi
Antonija in Franc Hočevar, obl., V.
Za vse pokojne
Starši, Marija in duh. Frančišek
Za duše v vicah
Jože Potočar, obl., B. v.
Irena in Zoran Roganovič
Po namenu sv. očeta
Vsi Marolt-Kovačič, Vid.
V dober namen M. P.
Jože Zevnik, obl., B. v.
Stanislav Zabukovec, obl., B. v.
Frančiška Prijatelj
Za farane in neverne
Antonija in Stane Žnidaršič
Janez in Frančiška Brodnik, obl., K.
Janez, Julija in vsi Samec, Pdč., 9.

pogovarjali tudi o tem.
Vsi prav lepo vabljeni!
Učitelje verouka vabimo na sestanek v soboto, 29. oktobra, po sveti
maši ob 8.00.
Župnijska knjižnica,
ki jo tako vzorno vodita Andreja in Andrej,
bi potrebovala pomoč
mlajšega človeka. Odprta je vsak torek od
18.00 do 20.00. Ob
dosedanjih knjižničarjih bi se usposobil in
nadaljeval to lepo delo.
Veseli bomo, če se bo
kdo javil, ali župniku ali
kateremu izmed obeh,
ki delata v knjižnici.

OB SMRTI
SVOJCEV SO
DAROVALI:
Ob smrti JANEZA
HOČEVARJA iz Male
vasi 19, stanujočega na
Brezovici pri Ljubljani,
so dali dar za cerkev in
za svete maše brat Jože,
sestra Marina, brat
Marjan in brat Tone.
Bog vam povrni!
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