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Molitev ob dnevu državnosti

Molitev ob dnevu državnosti:

Gospodar vesolja in kralj vseh narodov  
in jezikov,
prosimo te, razlij svojo milost  
na Slovenijo,
našo domovino in domovino naših 
prednikov.
Podeli ji svobodo, varnost, mir
in pravo mesto v svetovni družini 
narodov.
Podpiraj jo na poti k duhovni
in družbeni prenovi po svoji volji.

Sprejmi kri, ki je bila darovana
za njeno pravico, in vse trpljenje  
njenih otrok,
da bo v zadoščenje za kršitve tvoje 
postave na njenih tleh.
Posebej te prosimo,
vlivaj njenim sinovom in hčeram duha 
edinosti v resnici in pravici,
da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj 
živijo v njegovem zavetju.
Vsem pa, ki so odšli po svetu,
a zavestno sprejemajo slovensko 
duhovno domovinstvo,
pomagaj, da se ohranijo v dejavni 
zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi,
da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet,
deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški 
družbi v blagodejen razvoj
in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma 
kličemo.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Dan molitve in posta  
za domovino

V molitvi ob dnevu državnosti na 
začetku teh Oznanil, ki si jih dobro 
preberite, nas je B. Fink opozoril, 
kako pomembno je za svojo drža-
vo in domovino moliti in jo stalno 
izročati Bogu v varstvo. Že vrsto 
let smo povabljeni, da bi dan pred 
praznikom svojo molitev podkre-
pili s postom, saj ima post, ko se 
prostovoljno premagamo v jedi, 
veliko moč na našega duha.

23. je letos petek in ravno pra-
znik Srca Jezusovega. Skušajmo se 
čez dan postiti, zvečer ob šestih pa 
se zberimo v cerkvi k uri molitve 
in nato ob 7.00 k sveti maši, po 
maši pa se udeležimo še proslave v 
čast naše mlade države, ki bo letos 
v Ponikvah.

Zahvalne maša ob 
sklepu šole in verouka

K tej sveti maši se bomo zbrali 
na kresni dan, 24. junija, ko Cerkev 
praznuje praznik rojstva Janeza 
Krstnika. Sveta maša bo ob deve-
tih. Ta dan naj res vsi šolarji vrne-
jo podpisana veroučna spričevala, 
vsi pa se Bogu zahvalimo za vso 
pomoč in varstvo, saj so v tem šol-
skem letu pridobili veliko znanja in 

milosti. Mnogi so prejeli sveto bir-
mo in sveto obhajilo. Lepo vabljeni 
k sveti maši tudi starši in učitelji, 
saj je zahvala vedno tudi najlepša 
prošnja za Božje varstvo in pomoč 
tudi v prihodnje.

Blagoslov temeljnega kamna no-
vega vrtca bo v sredo, 21. junija ob 
18.00.

Darežljivost

Kakšno nedeljo nazaj me je po 
maši ustavil tujec z našimi Ozna-
nili v rokah. Dejal je: »Vi tako lepo 
pišete o svojih faranih, kako so ve-
likodušni in dobri, jaz pa sem da-
nes z začudenjem gledal, ko je me-
žnar pobiral v pušco in kar precej 
mož in žena sploh ni dalo v pušco 
ničesar. Pri nas na Gorenjskem niti 
otroka ni, ki ne bi vsaj nekaj dal. Saj 
je to vendar znamenje, da s tem, ko 



smo prišli k maši in smo sebe pri-
nesli v dar Bogu, damo tudi nekaj 
za potrebe svoje župnije in sploh 
Cerkve. Čudni so ti vaši farani.«

Nisem vedel, kaj naj mu odgovo-
rim. Sam sem imel o vas drugačno 
mnenje ali pa je denar, ki ga dajo 
velikodušni ljudje v župniji, toliko 
bolj blagoslovljen, da z njim nare-
dimo mnogo lepega in dobrega.

Zopet se moramo namreč iz srca 
zahvaliti Velikemu Vidmu, Zagori-
ci in Cesti, kjer ste zbrali denar za 
krašenje Cerkve. Naj vsem Bog bo-
gato poplača.

Seznaniti pa vas moram tudi, 
da bomo v Ponikvah v cerkvi v teh 
dneh temeljito oprali kamen po 
tleh in ga zaščitili, kakor tudi tla v 
klopeh, pozneje pa bomo zaščitili 
še klopi same. Na Vidmu pa mora-
mo nujno zaščititi vhodna vrata, 
ki so izredno izpostavljena soncu 
in dežju pa tudi stranska vrata so 
nujno potrebna ponovne zaščite.

Pri Svetem Antonu je čudovito 
obnovljena celotna zakristija, nov 
je kamnit tlak, zakristija je prebe-
ljena, nova so dvoja vrata, Jože Zr-

nec pa je sam kupil še lep lestenec, 
da je res vse skladno in lepo. Bog 
vsem povrni! Kot vidite, je v naši 
župniji veliko dobrih in velikodu-
šnih ljudi, brez katerih bi teh del 
nikakor ne mogli narediti, saj vsa 
tudi veliko stanejo.

Izlet ministrantov na morje bo 
2. avgusta, tako smo se zadnjič do-
govorili na sestanku. V počitnicah 
bo vsak ministrant lahko pokazal 
svojo pripadnost svoji službi, zato 
bo razpored ministriranja za vsak 
dan. Kogar ne bo, ga bomo izklju-
čili, saj nima smisla imeti na spi-
sku celo vrsto ministrantov, pri 
maši pa ni nikogar.

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smrti Franca Bradača so dali 
dar za cerkev tudi Zabukovčevi, Z. 
v. 42.

✝

Ob smrti ALOJZA ŽNIDARŠIČA 
je dal dar za cerkev brat Ivan, ne-
čak Janez je dal dar za cerkev in 
za 2 maši, nečak Tomaž z druž. je 
dal za 1 mašo, Adamičevi iz Pon. so 
dali dar za cerkev, dar za cerkev in 
za 4 maše so dali bratranec Stane 
in sestrični Tinca in Fanika. Dar 
za cerkev in 1 mašo so dali Zakraj-
škovi, Vid. 3, dar za cerkev in za 1 
mašo sestrična Milka. Po 1 mašo 
pa so dali Janežičevi iz Poljan, ter 
Malenski in Marija.
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Pon. 19. 6.
Nazarij

Vid.
Pon.
S. A.
Pdč.

7.30
19.00
19.00

20.00

Starši Adamič in brat Anton 119
Franc in Karlina Doltar
Urna za Cesta in Zdensko vas
Urna za Podpeč

Tor. 20. 6.
Adalbert

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Alojz Žnidaršič, 8. dan
Anton Brodnik, obl.

Sre. 21. 6.
Alojzij

Vid. 19.00 Anton Zupančič, 8. dan

Čet. 22. 6.
Janez Fišer

Vid.

I. G.

19.00

20.00

Franc in Rozalija Francelj, obl., B. v.
Franc Bradač, 30. dan
Urna za Ilovo Goro

Pet. 23. 6.
SRCE  

JEZUSOVO

Vid. 19.00 Urna za Videm, Predst., Mala vas
Franc in Rozi Klinc, obl. C.
Vsi Maticovi, C.

Sob. 24. 6.
Rojstvo  

Janeza Krst.

Vid.

Kom

9.00

19.30

Franc Šuštar, obl. Zg.
Marija Šuštar, Pdg., 8. dan
Jože Rigler

Ned. 25. 6.
Dan državnosti

Viljem

Vid.
Pon.

Vid.
Kom.
Vid.

7.30
   9.00

 
10.30

 10.30 
19.00

Za farane
Franc Kovačič, obl.
Franc Levstik, 8. dan
Marija Miklič, obl., C.
Za vaščane
Milan Kastelic, obl., B. v.

Pon. 26. 6.
Vigilij

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Druž. Lazar in Perko
Za zdravje in vse dobro

Tor. 27. 6.
Ema

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Jože Jeršin, obl., C.
Veronika Grandovec, obl.

Sre. 28. 6. Vid. 7.00 Marija in Ludvik Cimerman, obl.,K.

Čet. 29. 6.
PETER IN PAVEL

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
19.00
19.30

20.00

Straši in bratje Erčulj, Pdč.
Vsi Prhaj in Sevšek
Vsi Stoparčni
Slavka Vidmar

Pet. 30. 6.
Prvi mučenci

Vid. 19.00 Anton Adamič, obl., Pdg.
Jože in vsi Volek, obl., Zg.

Sob. 1. 7.
Oliver

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Marija Kastelic in starši Vidmar
Alojz Prijatelj

Ned. 2. 7.
13. med letom

Janez Fr.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Jožica in Janez Vrabec
Mojca Šuštar
Andrej Dolec iz Kanade


