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Beseda živega Boga
za praznik Kristusa Kralja in 1. adventno nedeljo  

nedelje KARITAS

Posmehovali so se mu
tudi vojaki, ki so pristopali

in mu podajali kisa 
ter govorili:

»Če si judovski kralj,
se reši!«

Bil je nad njim tudi napis,
pisan z grškimi, latinskimi 

in hebrejskimi črkami:
»To je judovski kralj.«

(Lk 23,36-38)

Čujte torej, ker ne veste,
katero uro

pride vaš Gospod.
To pa vedite,

da bi hišni gospodar,
ko bi vedel, ob kateri uri

pride tat, čul in bi ne pustil
spodkopati svoje hiše.

Zato bodite pripravljeni;
zakaj ob uri, ko ne mislite,

bo prišel Sin človekov.

(Mt 24,42-44)



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Blagoslov orgel  
v Ponikvah

Približal se je velik dogodek, ne le za 
Ponikve, pač pa za vso župnijo, saj mora 
biti v župniji, kot je v družini, veselje 
enega, veselje vseh. V Ponikvah ima-
mo redno nedeljsko in praznično sveto 
mašo, imamo zbor, ki redno sodeluje 
pri vseh slovesnostih, zato smo tudi že-
leli, da bi dosedanje orgle, ki so bile le 
pozitiv, ker niso imele pedalov, dobile 
tudi pedale in bi bil glas res poln in lep. 
Prosili smo priznanega orglarja Braneta 
Koširja iz Sodražice, ki je bil dolga leta 
direktor orglarske delavnice v Mariboru, 
kako bi nam to naredil. Po dveh letih je 
delo dokončano in v nedeljo, 20. novem-
bra, bo prišel g. škof, naš rojak dr. Anton 
Jamnik in bo orgle blagoslovil. Ta dan bo 
sveta maša v farni cerkvi samo zjutraj 
in zvečer, ob desetih pa je lepo, da se v 
čim večjem številu zberemo ob g. škofu 
in novih orglah in se skupno zahvalimo 
Bogu in vsem, ki so pri tem lepem delu 
sodelovali. Tako bo dobila župnija, po-
leg župnijske cerkve, sv. Antona in Ilove 
gore tudi v Ponikvah prave orgle. Sedaj 
imamo samo še to veliko željo, da orgle 
ne bi samevale, pač pa imele čim več or-
ganistov. Veliko mladih hodi v glasbeno 
šolo. Orgle so najpopolnejši instrument. 
Ko boste mladi glasbeniki spoznali le-
poto orgel, bo marsikoga zamikalo, da 
bi se naučil igrati nanje. To vsi prosimo 
Boga.

Ta teden goduje tudi zavetnica cer-
kvene glasbe sv. Cecilija. Ob njenem 
godu čutim vsako leto veliko hvaležnost 
do naših organistov, pevovodij, pevcev 
in sploh vseh, ki si prizadevate, da je 

naše bogoslužje lepo in radi tudi sami 
pojete. Naj Bog vsem na priprošnjo svete 
Cecilije podeli veliko božjega blagoslova 
in pomoči, po smrti pa vas sprejme med 
nebeške zbore. Premalo se zavedamo, 
kako velike in lepe reči je Bog pripravil 
tem, ki ga ljubijo, vanj zaupajo in mu 
služijo.

Dejavna KARITAS

Na praznik Kristusa Kralja začenja-
mo teden KARITAS. Za to priložnost sem 
hranil prispevek, ki sem ga pred nekaj 
časa dobil.

Kako malo je potrebno, da je človek 
nesrečen in kako veliko je potrebno, da 
je človek srečen. Srečo pojmujemo zelo 
različno. Vsi smo izkusili, da ni v mate-
rialnih dobrinah, ne v potomcih, ampak 
pogosto v dejanjih, ki jih v veri naredi-
mo za najbolj uboge.

Sem žena, mati, babi. Zdaj vdova. Ve-
likokrat sem se spraševala, kaj je tisto, 
kar bi bolečino in samoto vdove lahko v 
življenju, ki mi je še ostalo, naredilo laž-
je, smiselno.

Seveda sem se zavedala, da so to otro-
ci in vnuki. Ampak nekaj je manjkalo. 
Spoznala sem, da sem še sposobna dati 
tudi nekaj ljudem, ki jih ne poznam in 
niso moj družinski svet.

Tu je nastopil DOM na Vidmu, kjer 
domujejo starejši ljudje. Ob skrbnem in 
požrtvovalnem delu osebja naj bi njiho-
va življenja dobila smisel. Tam sem se 
našla. V začetku sem domov prihajala 
žalostna. Dotaknili so se me ljudje, ki 
se jim je mnogim ustavil čas in obstoj. 
Ko pa sem se poskušala vživeti v njihov 
svet, ki je v spominih le poln dela, žalosti 
in spoznanja, da so prispeli v Dom, mi 
postaja vsak obisk pri njih obogatitev in 
oni meni dajejo več kakor jaz njim. Tam 
najdem tudi ljudi, ki so zelo zadovoljni 
in realno jemljejo svoje življenje. Ene in 



druge poskušam s pogovori in sprehodi 
razvedriti in osmisliti njihova življenja. 
Poslušam vdove, ki se nikakor ne mora-
jo sprijazniti s svojo osamljenostjo, in 
spet druge, ki so polne lepih spominov 
in zadovoljne, pa tudi dementne, ki se 
spominjajo le najhujšega v svojem ži-
vljenju. Vsem želim v pogovoru obuditi 
spomin na lepe trenutke zaljubljenosti, 
rojevanja, otroke in vnuke, na vse, ki jih 
imajo še vedno radi. Zanimivo, da tudi 
najbolj dementni niso izgubili spomina 
na molitev Očenaša, Zdrave Marije in 
Rožnega venca.

Dragi ljudje, vse vabim, vzemite si 
kdaj kako uro časa in izkusite, kaj je KA-
RITAS v dejanju. Ne boste naredili veselja 
le njim, še bolj sebi, kot ga okušam jaz.

                  Pavlina Novak

V tednu KARITAS je vsako leto v Celju 
prireditev KLIC DOBROTE, katerega se 
mnogi udeležite, drugi pa spremljate po te-
leviziji. Na prvo adventno nedeljo pa je pri 
vseh mašah nabirka za KARITAS. Od tega 
damo dve tretjini škofijski, ena pa ostani 
župnijski KARITAS. Kdor bi želel dati kak 
večji znesek in biti oproščen davka, lahko 
dobi potrdilo. Posebej pa ponovno vabimo, 
da bi tudi pri dohodnini, kjer vsak lahko 
nekaj malega nameni kamor želi, to name-
nili za KARITAS, ki naredi izredno veliko 
dobrega. Marsikomu v župniji poravna po-
ložnico, mu pomaga, ko se znajde v stiski, 
da ne govorimo, koliko hrane razdeli. Do-
brota in ljubezen je najvažnejša lastnost 
kristjana in KARITAS je prav to.

Sodelovanje staršev z 
veroukom

Slovenija je poleg Albanije edina država 
v Evropi, kjer ni verouka v šoli. Zato se Cer-
kev po najboljših močeh trudi, da bi z ve-
roukom v župniščih posredovala mladim 
ljudem znanje o veri in jih tudi pripravila 
na življenje po tej veri. Brez pomoči star-
šev tega ne more. Za vse, ki vzgajamo in 

poučujemo, je nujno, da držimo skupaj, da 
se podpiramo in ne podiramo avtoritete 
drug drugega. Hvaležni smo staršem, ki 
nam zaupate. Trudimo se, da bi izpolnili 
vaša pričakovanja, prosimo pa vas tudi za 
pomoč. S svojim nasvetom, predlogi in s 
samim zanimanjem za delo pri verouku, 
naredite veliko.

V mesecih, ki so pred nami, bi se vsak 
katehet rad srečal s starši otrok, ki jih po-
učuje. Menimo, da bo najlažje za vas, da bi 
bilo to eno nedeljo po večerni sveti maši. 
Povabljeni bodo vaši otroci in vi, da boste 
videli, kaj in kako delamo. Vabljeni vsi star-
ši vseh treh veroučnih šol, saj bodo tudi 
kateheti iz Kompolj in Ilove gore zraven.

Spored srečanj je takle:
Prvi razred v ned. 27. 11.
Drugi razred v ned. 4. 12.
Tretji razred v ned. 20. 11.
Četrti razred v ned. 20. 11.
Peti razred v ned. 4. 12.
Šesti razred v ned. 11. 12.
Sedmi razred v ned. 11. 12.

Starši birmancev in njihovi botri pa bodo 
imeli predavanje prav zanje v nedeljo, 27. 
11., ravno tako po večerni maši.

Adventni venčki se bodo delali v petek, 
25. 11., ob 16.30 dalje. Kogar to delo zani-
ma, je lepo vabljen.

Člani ŽPS  v novembru ne bodo imeli re-
dne seje, pač pa je srečanje v Ljubljani v 
škofovih zavodih v soboto, 19. 11., od 9h 
dalje. Prijavite se do torka v župnišču.

Dogajanja v župniji

Sveti krst sta prejela in bila vključena 
v Božjo družino Jan Žnidaršič iz Vidma 
in Oskar Šinkovec iz Predstrug. Njima in 
njihovima družinama želimo polnost Bož-
jega miru in veselja, ki ga Bog svojim še na 
poseben način podarja.

Sveti zakon sta v Cerknici sklenila Bo-
rut Pajk in Polona Otoničar. Čestitamo!

Poslovili pa smo se od Albine Žnidaršič 
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Pon. 14. 11.
Lovrenc

Pon. 18.00 Miroslav Adamič, 8. dan
Mirjam Merklin

Tor. 15. 11.
Albert Vel.

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Starši in Dani Grm, M.v., obl.
Vsi Hrenčkovi
Branka Meglen

Sre. 16. 11.
Marjeta Š.

Vid. 7.00 Danijela Volek in vsi Ambroževi,Zg., o.
Marija Strah, 8. dan

Čet. 17. 11.
Elizabeta O.

Vid.

I. G.

18.00

18.00

Albina Žnidaršič, 30. dan
Franc Marolt, Z.v., obl.
Anton Kastelic
Angela Goršič

Pet. 18. 11.
Roman

Vid. 18.00 Steklasovi
Jože Hren, Zg., obl.

Sob. 19. 11.
Matilda

Vid.
Kom

8.00
18.30

Marija Šuštar, Zg., obl.
Anton Hren, obl.

Ned. 20. 11.
KRISTUS 

KRALJ 

Vid.
Pon.
Vid.

7.30
 10.00
 18.00

Za farane
Bogu v zahvalo in priprošnjo
Starši in brat Hren, Pdč.
Anton Adamič, Pdg.

Pon. 21. 11.
Dar. Marije

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

V čast Sv. Duhu v zahvalo
Sestre in brata Tabak, obl.

Tor. 22. 11.
Cecilija

Vid.

Kom.

18.00

18.00

Vsi Draškovi, Pdg.
Dušan Erčulj, Vid.56, obl
Janez in starši Zakrajšek, obl.

Sre. 23. 11. Vid. 7.00 Jože in Roza Klinc, C.62, obl.
Čet. 24. 11.

Andrej Viet.
Vid.
Hoč.

18.00
18.00

Vsi Jurjevi in Galetovi, M.v.
Marija Petrič, 30. dan

Pet. 25. 11.
Katarina

Vid. 18.00 Tone Novak, Vodice, obl.
Mimi Francelj in st. Zajc, M.v., o.

Sob. 26. 11.
Leopold

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Mežnarjevi, Vid.76
Jože in Marija Škoda, obl.

Ned. 27. 11.
1. adventna

Ned.  
KARITAS

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00
10.30
18.00

Za farane
Rožman Alojz
Alojz in Kristina Jamnik, za zdravje
Janez Novak, Vid., obl.

iz Zagorice, stare 93 let, Marije Strah iz Vidma, stare 58 let, 
Marije Petrič iz Hočevja, stare 93 let in Miroslava Adamič 
iz Ponikev, starega 87 let. Molimo zanje in naj jim bo Bog 
bogat plačnik za vsa dobra dela.

Ob smrti svojcev so darovali:

✝
Ob smrti MARIJE STRAH je dal dar za cerkev mož. Za 

2 maši so dali druž. Selšek in Lovše iz Hinj, po 1 mašo pa 
Shawisevi, Darja Klinc in Marko Strah.

Ob smrti MARIJE PE-
TRIČ so darovali: hčerka 
Anka dar za cerkev in za 
2 maši, dar za cerkev in 
po 2 maši so dali tudi Pe-
tričevi iz Krke in Oblako-
vi iz Krke in brat Štefan 
iz Vidma, dar za cerkev 
in po 1 mašo so dali: brat 
Janez, Ana Adamič, druž. 
Boštjančič, Vid. 9 in Aloj-
zij Boštjančič. Dar za cer-
kev je dala Mira Pavlin. 
Za maše pa so darovali: 
Tomoževi (1), Lazarjevi 
(1), nečaki Marija, An-
dreja, Janez in Katja (4), 
starši in Nuša Lavrih 
(2), Muhovi, Vel. Lašče 
(9), Anica Meglen (1) in 
Shawisevi (1).

✝
Ob smrti MIROSLAVA 

ADAMIČ so darovali: dar 
za cerkev in 5 maš žena, 
dar za cerkev sta dala hči 
Mira in sin Johan, prav 
tako so dali dar za cer-
kev: Mira Pavlin, Tonč-
kovi in Kališčarjevi, dar 
za orgle pa Janez Pavlin. 
Za maše pa so dali vnuk 
Sebastijan z druž. (2), in 
Riglerjevi (2).

✝
Ob smrti ALOJZA RO-

ŽMAN pa so dali za 7 
maš: žena Marija, hči Ire-
na, vnuk Miha, vnukinja 
Petra, Tončka Perhaj in 
Mima in Ciril Gregorič.


