
Beseda živega Boga
V  V E L I K O N O Č N E M  Č A S U

št. 8,  12. april 2015

Ko pa so o tem govorili,

je Jezus sam stopil

v sredo mednje in jim rekel:

»Mir vam bodi!

Jaz sem, ne bojte se!«

Ker pa od veselja še

niso verjeli in so se čudili,

jim je rekel:

»Imate tu kaj jesti?«

Dali so mu kos pečene ribe.

In vzel je ter

vpričo njih jedel.

(Lk 24,36.41-43)

Velikokrat smo grešili,
ko smo pozabljali nate,

ko smo živeli iz tvojih darov,
a nam ni bilo mar,

da bi se ti zanje zahvalili.
Nismo izpolnjevali tvojih zapovedi;

pretežko se nam zdi 
živeti iz tvojega nauka,

pozabljati nase in
ljubiti zavržene brate.

Tvoj učenec nas opominja:
Nikar ne grešite!

Zahvaljujemo se ti, ker si dober,
ker odpuščaš naše dolge.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Pogled na nedavne 
dogodke

Velikonočni prazniki prinesejo vsa-
ko leto v naša srca novo svežino in nas 
napolnijo z upanjem, ki ne mine. Sredi 
borbe za vsakdanje življenje pokažejo na 
večnostne vrednote, ki so v naši župniji 
še vedno močno žive. Kot vaš župnik, ki 
se zaveda, kaj je najbolj potrebno, sem 
neizmerno vesel vsakega, ki je prišel k 
obredom, molitvam, še posebno vseh, ki 
ste svoja srca očistili v sveti spovedi in 
vstalega Gospoda prejemali v čista srca.

Za izpeljavo teh praznikov je potreb-
no veliko sodelavcev in iz srca zahvala 

vsem, ki ste velikodušno pomagali. Od 
mežnarja, organistov, pevcev, godbe, 
pritrkovalcev, ministrantov, nosačev 
bander in še mnogih drugih, tja do daro-
valcev pirhov za naše starejše v domovih 
in za duhovnika ob blagoslovu vel. jedil, 
vsem se najlepše zahvalim in kličem na 
vse Božji blagoslov in pomoč.

Žalosten sem bil nekaterih birman-
cev, ki so v svoji lahkomiselnosti ostajali 
med obredi zunaj in prihajali v cerkev 
šele pred obhajilom, da bi jih videli, da so 
prišli in dobili listek. Res bo moral vsak 
pri sebi razčistiti, zakaj pravzaprav gre 
k birmi.  Vso župnijo pa ponovno vabim, 
da skupaj molimo za te mlade ljudi.

Zazrti v prazen grob
slavimo tvoje vstajenje.
Povoji naših dvomov ležijo na tleh.
Posebej si nam zvil prtič
s svoje glave in
povezal vanj našo vero.
Zahvaljen za vse prestano gorje.
Za nas je bil potreben
tvoj veliki petek,
da smo lahko s teboj
deležni skupnega vstajenja.
Zazrti v prazni grob
slavimo tvoje vstajenje.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Nihče nas danes ne more zadržati, da 
ne bi naše srce vzklikalo od veselja: 

Kristus je vstal! Smrt je izgubila svojo moč. 
Jezus je močnejši od nje. 

Velikonočno veselje je veselje, ki nam ga 
daje Kristus. To je veselje, ki ga more do-
življati iz vere živeči kristjan, veselje, ki je 
dar od zgoraj, sad Kristusovega Svetega 
Duha. In kolikor bolj smo se v postnem 
času približali Kristusu in njegovi odpove-
di, toliko večje, lepše in bolj iskreno je naše 
velikonočno veselje. Radosti Kristusovega 
vstajenja pa postane duša deležna, če prej 
z Gospodom trpi na Golgoti, če sama svoja 
grešna nagnjenja, svoje samoljubje in pre-
vzetnost pripne na križ in spokorjena ter 
očiščena po njegovi milosti vstane od du-
hovne smrti. Je torej današnji dan tudi dan 
tvojega vstajenja? Naj veselje preplavi tvoje 
srce in naj ga čutijo tudi vsi, ki te obdajajo. 
Pričuj s svojim življenjem!



Zahvalna maša mežnarju Stanku

Na velikonočni ponedeljek je uradno 
sklenil svojo mežnarsko službo Stanko 
Kostanjšek, naš dolgoletni mežnar, kate-
hist, izredni delivec obhajila, dolgoletni 
voditelj KARITAS in še mnogo drugega 
je delal v župniji. Z najvišjo zahvalo – 
sveto mašo, smo se mu zahvalili za vse 
njegovo delo in upamo, da bo v zavesti 
svoje odgovornosti in ljubezni do žu-
pnije rad pomagal še naprej, kolikor mu 
bodo moči dopuščale. Zahvalili smo se 
tudi njegovi ženi Mileni, ki je dolga leta 
prala cerkveno perilo in pomagala pri 
krašenju. Naj jima Bog nakloni še dol-
go življenje v zdravju in jima že na tem 
svetu, posebno pa v večnosti povrne vse, 
kar sta storila za župnijo.

Vso župnijo vabim, da bi čutili skrb 
ne le za župnijsko cerkev, ampak tudi 
za vse druge potrebe, saj je župnija kot 
družina, kjer je lepo samo, če se vsak za-
veda svoje odgovornosti.

Popravilo velikega zvona  

Ravno pred prazniki se je že tretjič 
prelomil kembelj velikega zvona, zato 
ni zvonil. Včeraj so ga mojstri popravili, 
bo pa resnično potrebno misliti tudi na 
druge zvonove.

Uničeni strelovodi na farni 

cerkvi

Kot smo že ustno oznanili v cerkvi, je 
nesrečna tatinska roka porezala bakrene 
strelovode po vsej farni cerkvi in ukradla 
tudi bakreni žleb na stranski zakristiji. 
Hvala Bogu, da imamo tako dobrega so-
seda Marjana Strnada in njegovega zeta 
Miha, ki sta strelovode že popravila. Bog 
jima povrni!

BIRMA JE PRED VRATI

Prvega maja, na praznik svetega Jože-
fa in na začetek Marijinega meseca maj-
nika, bomo imeli v naši župniji ob 10.00 
slovesnost svete birme. Zakrament po-
trditve v veri in darove Svetega Duha bo 
prejelo 63 birmancev, učencev osmega 
in devetega razreda. 

Priprave se bližajo h koncu. V soboto, 
18., in nedeljo, 19. aprila, bodo interesne 
skupine, v katerih so se v tem šolskem 
letu zbirali, pokazale župniji, kaj so de-
lale. Pritrkovalska skupina bo od 18.00 
dalje v zvoniku izvajala svoje znanje. 
Tudi v nedeljo bodo pred pol enajsto 
mašo v zvoniku pritrkovali.

Dramska skupina bo pripravila že 
drugo igro Gregorja Čušina DRUŽINSKE 
KOMEDIJE  v soboto ob 19.00 in v nede-
ljo po večerni maši. 

Pevska skupina bo v nedeljo pela pri 
pol enajsti maši, božjo besedo pa bodo 
brali člani svetopisemske skupine. 

Animatorska skupina nam bo pred-
stavila svoje delo pri maši in skrbela, da 
bo vse potekalo v redu.

Birmanski izpite bodo vsi birmanci na-
redili v dneh pred začetkom devetdnev-
nice, ki se prične 21. aprila in bo vsak 
dan ob 19.00 zvečer s sveto mašo in mo-
litvijo v čast Svetemu Duhu ter za botre. 
Mislim, da ni potrebno poudarjati, da se 
mora vsak birmanec te devetdnevnice 
vsak dan udeležiti, lepo pa vabljeni tudi 
starši, botri in vsa župnija, da izprosimo 
birmancem Božjo pomoč in varstvo.

Srečanje z birmovalcem, stiškim opa-
tom Janezom Novakom, bo v ponedeljek, 
27. aprila, ob 18.00. Ta dan je državni 
praznik in se boste še lažje vsi udeležili 
srečanja. Birmanski animatorji pa ste 
po srečanju vabljeni na večerjo z bir-
movalcem.
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Pon. 13. 4.
Ida

Vid.

Pon.

7.30

19.00

Marija Bradač, 8. dan
St., Bratje, teta in sin Aleš Šimenčevi
Ana in Miro Pirnat

Tor. 14. 4.
Valerijan

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Frančiška Štrubelj, 8. dan
Stanislav Debeljak, obl.
Stane Žnidaršič

Sre. 15. 4. Vid. 7.00 Marija in Jože Babič, obl. Pdg.

Čet. 16. 4.
Bernardka

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Janez Kovačič, obl., V.
Terezija Jamnik

Pet. 17. 4.
Simon

Vid. 19.00 Angelca Celec, V.
Ana Potočar

Sob. 18. 4.
Evzebij

Vid.

Kom

8.00

19.30

Jožefa in Vinko Tiselj, obl., V.
Jožefa Gestelj, 30. dan
Anton Mustar, obl.

Ned. 19. 4.
3. velikonoč.

Leon

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Milan Hočevar, obl.
Jože in Frenk Štih
Marija, Jože in st. Prelesnik, V. 17

Pon. 20. 4.
Teotim

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Vsi Novakovi, Vodice
Anica Novak

Tor. 21. 4.
DEVETDNEV.

Vid.

Kom.

19.00

19.00

Nada Zavodnik, obl.
Janez in Ana Strnad, obl., C.
Jože Strah, obl
Frančiška in Stane Klinc,, obl.

Sre. 22. 4. Vid. 19.00 Ančka Kralj, obl., Zg. 54

Čet. 23. 4.
Jurij

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Janez Zabukovec, Pdč. 19., obl.
Starši Strnad in Koželj

Pet. 24. 4.
Fidelis

Vid. 19.00 Marija Šuštar, obl., M. v.
Za zdravje

Sob. 25. 4.
Marko

Pdc.
Kom.

19.00
 19.30

Vsi Pečnikovi in Jakopičevi
Marija in Alojz Hrovat, obl.

Ned. 26. 4.
4. velikonoč.
Dobri Pastir

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Frančiška Hiti in Karel Juvanc
Franc Glač, obl., Pdg.
Janez Vidmar, obl., Zg.

Markova procesija bo v Podgorici na god sv. Marka 
v soboto, 25. aprila. Tam bo tudi devetdnevnica za bir-
mo.

Teden molitve za duhovne poklice bo od nedelje, 19. 
4., do nedelje Dobrega Pastirja, 26. aprila. Vse verne 
vabimo, da bi veliko molili za nove duhovne poklice.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝ 
Ob smrti MARIJE BRA-

DAČ so dali domači dar za 
cerkev in za 8 maš. Po 1 
mašo pa so dali: Tomože-
vi, Angela Perko in sestrič-
na Mici.

✝
Ob smrti FRANČIŠKE 

ŠTRUBELJ so darovali dar 
za cerkev, za gregorjan-
ske maše in še za sedem 
maš otroci Zvone, Andrej 
in Martina. Dar za cerkev 
in za 3 maše so dali Vodi-
čarjevi, Z. v. Dar za cerkev 
in za 1 mašo so dali Jani 
Štrubelj in sestre. Enako je 
dala Marija Babič in druž. 
Javornik iz Žalne, dar za 
cerkev in za 2 maši sta 
dala Darko in Mojca Podr-
žaj. Dar za cerkev so dali 
tudi Pinosovi, Kom., me-
šani pevske zbor Sečnje 
in Jože in Marija Škrjanc 
iz Grosuplja. Za maše pa 
so dali: Ljubičevi, Zg. (1), 
Vrščajevi, I. G. (2), Janez 
Vodičar (5), Anica Škrjanc 
z druž. (1), Andrej Podr-
žaj z druž. (1), Reberski 
(1), nečakinja Marija (2), 
Tomoževi (1), Markoto-
vi, Pon. (1) in Strahovi, 
Z. v.  (1).


