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Jaz sem prava vinska trta
in moj Oče je vinogradnik.

Vsako mladiko na meni,
katera ne rodi sadu,

odstrani;
in vsako, katera rodi sad,

otrebi, da rodi še več sadu.

(Jn 15, 1-2)

Sestra klarisa, torej žena, ki se izjemno 
poglablja v življenje z Bogom in goji od-
nos z njim, mi je dejala, zakaj je danes to-
liko ločitev zakonov: »Zato, ker ljudje ne 
živijo zakramentalne milosti. Ne živijo iz 
zakramenta svetega zakona. Včasih jim 
pravim: »Prejeli ste vendar zakrament, 
živite iz njega!« Bog vsakemu človeku 
daje moč, da vztraja na začeti poti ozi-
roma pri nalogi, ki mu jo daje!« Tudi ko 
je naloga težka, odgovorna, vedimo, da 
nam je Bog dal milost, da nalogo opravi-
mo. Bog nas nikoli ne zapusti. Če ostane-
mo povezani z njim, bomo prav v takih 
trenutkih obrodili obilo sadu.

B. Rustja



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

SVETA BIRMA

Devetdnevnica, ki poteka že od tor-
ka, je podoba devetih dni pred prvimi 
binkoštmi. Učenci so bili zbrani skupaj 
z Marijo in po Jezusovem naročilu mo-
lili za moč z višave. Vse prenesem, tudi 
ko v nekaterih skupinah ni bilo najbolj-
še znanje. Da pa ne prihajajo teh devet 
dni k mašam in pripravi, tega ne morem 
prenesti. Prisrčno vabim tudi domače 
birmancev, še posebno tudi botre, pa 
tudi celotno župnijo, da se pridruži mo-
litvam za prihod Svetega Duha. Vemo, 
kaj je naredil na prve binkošti, podobno 
bo naredil danes, toda le pod pogojem, 
da ga iskreno in ponižno prosimo. Moli-
te tudi doma in v skupinah za to prepo-
trebno milost.

Ganila me je izjava neke mlade botre: 
»Največ kar bom dala svoji birmanki, 
je to, da bom vsak večer prišla z njo k 
devetdnevnici in iz vsega srca molila za-
njo, naj jo Sveti Duh napolni s svojimi 
darovi. Potem ji ne bo v življenju ničesar 
manjkalo.«

LJUBI

Edini pravi smisel krščanstva in življenja kristjanov 
je v tem, da iz generacije v generacijo širijo Bož-

jo dobroto in ljubezen, radodarnost in odpuščanje 
vsem ljudem, ne glede na raso, jezik in ideologijo.

Krščanstvo mora Božjo ljubezen na Zemlji napraviti 
opazno, občuteno in otipljivo.

Bog ne deluje na osnovi odlične organizacije verskih usta-
nov in cerkvenega ustroja.

Bog je in je lahko učinkovito prisoten le tam, kjer mu ljudje v 
njegovi ljubezni podarjajo roke in noge in toplino svojega srca.

Sveta spoved, ki očisti naša srca in jih 
razpoloži za prejem Božjih darov so bir-
manci opravili v petek. Za druge, zlasti 
za botre in kdor bi želel od staršev in 
domačih, bo priložnost za sveto spoved 
na dan obiska birmovalca, v ponedeljek, 
27., med devetdnevnico. Spovedoval bo 
on in še en duhovnik.

Sodelovanje, zlasti petje, je bilo te dni 
bolj revno, saj ni nobenega od animator-
jev, ki bi petje vodil. Ta teden, ko so pr-
vomajske počitnice in bodo tudi anima-
torji doma, bo to, upamo, veliko boljše. 

SREČANJE Z BIRMOVALCEM, ki bo v 
ponedeljek ob 18.00, bo prijateljski po-
govor škofovega namestnika z birmanci 
in njihovimi starši in botri. Vsi se zbere-
mo v cerkvi vsaj pet minut prej, da do-
čakamo g. opata, ob prihodu zapojemo 
pesem in potem spremljamo srečanje. 
Birmanci imajo označene klopi, starši in 
botri pa napolnite klopi za njimi. Takoj 
po srečanju bo g. opat šel v spovednico, 
mi pa bomo imeli sveto mašo in molitve 
k Svetemu Duhu.



ŠMARNIČNA POBOŽNOST

Na dan svete birme pričnemo tudi s 
šmarnično pobožnostjo. Ta lepa in pri-
ljubljena pobožnost v čast Mariji bo 
vsak dan v maju zvečer ob 19.00., razen 
ob sobotah, ko bo ob osmih zjutraj. Brali 
bomo zanimivo šmarnično branje, otro-
ci pa bodo vsak dan dobivali posebne 
nalepke. Lepo jih vabimo!

Farno žegnanje imamo vsako leto na 
prvo nedeljo v maju. Tudi letos bomo 
povabili k prvi maši ob pol osmih zbor 
iz Ponikev, pri drugi pa poje domači 
zbor. Pri vseh mašah ta dan je darova-
nje – »ofer«, ko prinesemo svoj dar k 
oltarju. 

Ker je prvi petek prav prvega maja, 
bomo obiskali bolnike po domovih na-
slednji petek, 8. maja.

Praznik gasilcev pa je vsako leto zdru-
žen z žegnanjem v Ponikvah, kjer je cer-
kev posvečena sv. Florijanu. Žegnanje 
tam bo v nedeljo, 10. maja, s sveto mašo 
ob 10.00.

PRVA REDNA SEJA  ŽPS bo v sredo, 29. 
aprila. Vse člane lepo vabimo ob 20.00.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti MARIJE BRADAČ je dala za 
1 mašo tudi druž. Grm, M. v.

✝

Ob smrti FRANČIŠKE ŠTRUBELJ so 
dali dar za cerkev tudi Vodičarjevi iz 
Pon., za maše pa so dali Ivi Tiselj, (1), 
Florjanovi, (1) in Anžakova Danica (1).

Po srečanju v cerkvi vabimo vse vodi-
telje birmanskih in interesnih skupin na 
večerjo z g. opatom, da jim na tak skro-
men način pokažemo, da njihovo veliko 
delo zelo cenimo in je pred Bogom izre-
dno dragoceno.

V torek bomo prosili birmanske ani-
matorje, da bi prevzeli knjigo V svetišču 
spomina, ki jo birmancem po zelo zni-
žani ceni podarja župnija. Vanjo napišite 
posvetilo in jo dajte birmancem. 

KRAŠENJE IN POSTAVITEV MLAJČKOV 
bomo zaupali letos Kompoljam. Ker ne 
bomo po cerkvi obešali vencev, naj bi 
spletli samo toliko vencev, da bi obvili 
mlajčka in tablo z napisom. Če morete, 
spletite vence iz pušpana ali ciprese. Za 
rože ob vsaki birmi prispevajo birmanci 
po 5 evrov. Krasili bomo v četrtek.

Šopke za na prsi naj si preskrbi vsak 
sam.

Vsi ministranti, ki niso birmanci, naj 
pridejo v četrtek zvečer k maši, da bomo 
imeli vaje za birmo. Vsaj ob tej priložno-
sti naj pridejo k vaji in potem ministri-
ranju tudi ministranti iz Kompolj in Po-
nikev.

Med sveto mašo in birmovanjem naj 
nihče razen uradnega fotografa ne fo-
tografira in snema, ker to moti svetost 
obreda.

Posebnega darovanja ob birmi ni, pač 
pa damo dar birmovalcu od darov, ki jih 
boste dali v košarico pri pobiranju po 
cerkvi.

Vsakokratna birma ni le praznik za 
domače birmance, ampak za vso župni-
jo, saj smo vsi bratje in sestre med seboj, 
zato se slovesnosti birme ne le udeleži-
te, pač pa posebej vsi molimo in  se ve-
selimo z našimi birmanci, še posebej pa 
jim dajajmo dober zgled.
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✝
Ob smrti MILANA MARKELJNA so dali domači dar 

za cerkev.

✝
Ob smrti ANE LENARČIČ sta dali dar za cerkev in po 

1 mašo hčerki Brigita in Marjana, dar za cerkev in za 2 
maši je dal brat Lojze, dar za cerkev in za 1 mašo je dal 

brat Tone, Jože in Marija 
Škulj pa sta dala dar za 
cerkev. Po 1 mašo so dali: 
Franc Marolt, Shawisevi, 
Janezovi in Majda in Pri-
mož Janežič iz Pon.

✝

Ob smrti JOŽETA ŠKO-
DA so dali dar za cerkev 
in za 3 maše domači, prav 
tako je dala dar za cerkev 
in za 3 maše sestra Marija 
Pečjak, dar za cerkev in za 
1 mašo so dali Jančarjevi, 
enako pa tudi Nučičevi 
in Levstikovi iz Pdc., za 2 
maši so dali druž. Fran-
celj, iz Rapljevega, po 1 
mašo pa Vidmarjevi, M. v., 
Ema Sevšek, Vid.,  Hegler-
jevi, Kom., in Biderhovi, 
M. v.

✝

Ob smrti LEOPOLDA 
ŠUŠTARJA so dali dar za 
cerkev in za 4 maše do-
mači, dar za cerkev in za 
6 maš so dali Kališčarje-
vi, dar za cerkev in za 1 
mašo sta dala Ema in Igor 
Šuštar, dar za cerkev in za 
1 mašo je dala Andreja z 
družino, dar za cerkev so 
dali Primoževi bratranci 
iz Podgore. Po 1 mašo pa 
so dali: Pavla Rajar iz Hinj, 
Mežnarjevi iz Vidma 76, 
Tiseljnovi iz Vidma, Ma-
tevščevi iz B. v. in Pepna 
mama. 

Pon. 27. 4.
Cita

Hozana K.

Vid.
Vid.
Pon.

19.00
19.00
19.00

Jože Škoda, 8. dan
Stane Mrkun, M. v., obl.
Ana Lenarčič, 8 dan

Tor. 28. 4.
Peter Shanel

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Kristina Jamnik in vsi Pisančevi
Alojz Prijatelj, obl., K. 30

Sre. 29. 4.
Katarina  Sien.

Vid.
Vid.

19.00
19.00

Leopold Šuštar, 8. dan
Starši in Jože Perko, Z. v., obl.

Čet. 30. 4.
Pij V.

Vid.
Vid.
I. G.

19.00
19.00
19.00

Frančiška Štrubelj, 30. dan
Alojz in druž. Štrubelj
V zahvalo in za zdravje

Pet. 1. 5.
JOŽEF DEL.
BIRMA

Prvi petek

Vid.
Vid.
Vid.
Vid.

10.00
10.00
10.00
19.00

V čast Sv. Duhu
Za birmance
Ana Drobnič, Vid., obl.
Marija Bradač, 30. dan

Sob. 2. 5.
Atanazij

Vid.
Kom

8.00
19.30

Janez Grandovec, Cesta, obl.
Frančiška Jakopič in Ana Arhar

Ned. 3. 5.
5. velikonoč
FARNO ŽEG

Filip in Jakob

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Druž. Prhaj 51
Milka in Ivan Štrubelj, V., obl.
Tončka Žibert, Predstr.

Pon. 4. 5.
Florijan

Vid.
Pon.

19.00
 19.00

Jakob Bukovec, B. v., obl.
Kristina in Karel Lenarčič

Tor. 5. 5.
Angel

Vid.
Kom.
Kom.

19.00
19.00
19.00

Vsi Primčevi in Maticovi, Z. v.
Starši in Zofija Lohkar
Kristina Meglen

Sre. 6. 5.
Dominik Savio

Vid.
Vid.

19.00
19.00

Starši in Tone Miklič, C., obl. 
Janez Šuštar, M. v.

Čet. 7. 5.
Gizela

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Stane Brlan, Vid.
Milan Markelj, 30. dan

Pet. 8. 5.
Bonifacij

Vid.
Vid.

19.00
 19.00

Anton in Marija Ahačevčič, Pdč., obl.
Kristina Štrubelj

Sob. 9. 5.
Izaija

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Anton Babič in vsi Tekavčevi, Zg., obl.
Franci Prijatelj, obl.

Ned. 10. 5.
6. velikon.

Job

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
10.00
10.30
19.00

Za farane
Za gasilce in vse vaščane
Janez in Marija Nose, Predst.65
Angela Šuštar, B. v., obl.


