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Molimo ob Božji besedi

Gospod, daj mi trdno roko in budno 

oko. Daj, da s svojim prevozom ne 

vznemirjam miru med mojimi bli-

žnjimi in ne zasejem bolečine med 

svojimi brati. Prosim te, Gospod, 

tudi za tiste, ki so z menoj: obvaruj 

jih smrti, ognja in nesreče. Pouči 

me, kako naj uporabim svoj avto za 

potrebe drugih. Daj, da razumem, 

da zaradi nespoštovanja predpisov 

ne smem žrtvovati življenja, ki je 

tvoj dar, niti poškodovati ustvarjene 

lepote. Pouči me, da z veseljem in 

ljubeznijo hodim po stezi mojega 

življenja, tako da ne povzročam zla 

ter prispem na kraj večnega odre-

šenja. Amen.

Po: Molitev za voznike (romar.com)

V senci Božje ljubezni
sem se naučil izgubljati,
tako izgubljati,
da na koncu
nisem imel več kaj izgubiti.
Po tem naj bi le pridobival.
In ta dan je vse postalo dobiček.
Največ, kar sem pridobil,
je bilo življenjsko veselje,
veselje do življenja med ljudmi
in veselje v Bogu,
ki mi je vse to podaril.

Po: P. Bosmans, Bog – moja oaza



Visoki obisk

Živo se spominjam iz svojega otroštva 
obiska očetovega strica iz Amerike. Prvič 
je prišel domov po več kot petdesetih le-
tih dela v tujini. Starši so nam otrokom 
pripovedovali o njegovi velikodušni do-
broti, ko je po vojni reševal našo veliko 
takratno revščino. Z velikim veseljem 
smo ga sprejeli in pozno v noč so se stra-
ši z njim pogovarjali.

Čeprav sem bil kot otrok še posebno 
vesel bankovca, ki ga je tudi vsakemu 
otroku podaril, me njegov obisk še ve-
dno navda z veselo hvaležnostjo in sre-
čo: Kako lepo je, ko pride na obisk dober 
človek.

V našo župnijo pa prihaja zadnjo so-
boto v juliju na Videm, prvo soboto v 
avgustu pa v Ponikve sam Božji Zveličar 
– Jezus Kristus.

Da bi lahko prišel med nas, nam je ho-
tel postati enak. V Neaplju, v Italiji, je leta 
1950 prišel k nadškofu mlad duhovnik z 
nenavadno prošnjo. Rad bi postal klatež, 
da bi se približal potepuški mladini, ki 
je nihče ni maral. Kot duhovnika ga ne 
bi sprejeli, moral jim je postati enak. Po 
tednu molitve in premisleka mu je nad-
škof dovolil, in ko je prišel med potepu-
he v razcapani obleki, s čikom v kotič-
ku ust in prosjačil kot oni za čike, so ga 
sprejeli in kmalu si je pridobil srca teh 
mladih zapuščenih ljudi in jim neverje-
tno pomagal. Podobno je Jezus postal 
človek, živel najbolj ubogo življenje na 
zemlji, pred smrtjo pa nam zapustil svo-
je telo in kri v živo navzočnost. Vedno 
ga moremo obiskati v tabernakljih, kjer 
prebiva, en dan v letu pa je kot gost v 

vsaki župniji, da vsak vernik more priti 
k njemu, ga počastiti, se mu zahvaliti in 
ga toliko stvari prositi. 

To bo DAN CELODNEVNEGA ČAŠČE-
NJA, ki ga v naši župniji lepo obhajamo, 
saj večina vernikov pride in je eno uro 
z Jezusom skupaj s svojimi sovaščani, 
mnogi pa opravite ta dan tudi sveto spo-
ved in se udeležite svete maše. Jezus vidi 
našo vero in ljubezen, on tudi razume 
naše potrebe, zato mu lahko zaupamo, 
da kdor bo le želel, ne bo ta dan ostal 
brez Božjih darov.

Že v petek, 28. julija, bo prišel k nam 
spovednik od drugod in bo na voljo za 
sveto spoved tudi celo soboto. V Poni-
kvah pa bo spovednik na voljo v soboto, 
5. avgusta dopoldne.

SPORED ČAŠČENJA NA VIDMU

7.00 maša
8.00 molijo Kompolje, Hočevje
9.00 Mala vas, Ilova Gora
10.00 maša
11.00 Zagorica
12.00 Zdenska vas
13.00 Cesta
14.00 Podpeč
15.00 Podgorica
16.00 Bruhanja vas, Podgora
17.00 Videm, Predstruge, Vodice
18.00 SKLEP: pete litanije,
 zahvalna pesem in somaševanje

V Ponikvah je red ustaljen. Najsvetej-
še izpostavimo ob osmih in najprej mo-
lijo dekleta in žene, ob devetih fantje in 
možje, ob desetih pa je sveta maša. Ker 
je otrok malo, se pridružite staršem in 
z njimi molite. Popoldne pa pričnemo s 
čaščenjem ob 17.00, ko so spet vabljene 
dekleta in žene, ob 18.00 fantje in možje, 
ob 19.00 pa bo sklep s petimi litanijami, 
zahvalno pesmijo in sveto mašo.

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE



Srečanje za starejše, 
bolne in invalide

Eden najlepših dni v letu je vedno 
dan, ko se v cerkvi zberejo tudi tisti, 
ki redno ne morejo prihajati. Na nede-
ljo po celodnevnem čaščenju, 30. julija, 
bo za vse take ob 17.00 srečanje s sveto 
mašo, med katero delimo bolniško ma-
ziljenje vsem, ki ste starejši, bolehni in 
ga še letos niste prejeli ali pa se vam je 
zdravstveno stanje poslabšalo. Po sveti 
maši vse prisrčno vabimo še k družab-
nemu srečanju pod arkadami, da se še 
kaj pogovorimo, kaj zapojemo in nekoli-
ko okrepčamo. Posebej tudi vabimo vse, 
ki morete priti iz Zavoda svete Terezije 
in iz doma v Ponikvah.

To srečanje vsako leto vzorno pripravi 
župnijska KARITAS, zato vse člane Kari-
tas vabimo na god svete Ane v Podpeč 
k sveti maši in se bomo po njej o vsem 
pogovorili.

Praznovanje svete Ane bo že na sam 
njen god, 26. julija, ko bo sveta maša v 
Podpeči ob 19.00, v nedeljo, 30., pa bo 
sveta maša v Popeči ob pol enajstih.

Žegnanje v Bruhanji vasi praznujemo 
vsako prvo nedeljo v avgustu. Letos je to 
6. avgusta. Sveta maša bo, če bo ugodno 
vreme, pri kapelici ob pol enajstih.

Krstna nedelja je 6. avgusta. Priprava 
na krste bo v četrtek, 27. julija. V juniju 
je bilo na krstno nedeljo 13 krstov. Bili 
so med sveto mašo, ki je ob tej priložno-
sti ob pol dvanajstih in se je udeleži iz-
redno veliko domačih in sorodnikov, ki 
bi mnogi bili na ta pomemben dan brez 
maše. Bilo je izredno lepo in zbrano, 
zato smo sklenili, da bodo odslej krsti 
med kratko sveto mašo, ki vse navzoče 

še posebno poveže s Kristusom in med 
seboj.     

Izlet ministrantov in otroškega zbora 
na morje bo v sredo, 2. avgusta. Mini-
stranti so v počitnicah izredno pridni 
in prihajajo v sveti maši ne le ob nede-
ljah, ampak pa vsak dan. Vabljeni pa ste 
k mašam tudi drugi otroci, saj smo vsi 
potrebni Jezusovega varstva in pomoči. 
Z veseljem jih peljemo en dan na morje, 
da jim tako pokažemo hvaležnost.

Zavetnica gospodinj – sveta Marta – 
goduje ravno na praznik celodnevnega 
čaščenja, zato prosi društvo podeželskih 
žena, da bi jo proslavili s sveto mašo 3. 
avgusta pri Svetem Antonu. Lepo vablje-
ni!

10. obletnica tragične smrti Tanje Ko-
vačič bo v ponedeljek, 31. julija, ob 
19.00. Udeležili se je bodo tudi nekateri 
primorski duhovniki, zlasti pa vabimo 
našo mladino in njene vrstnike, da se je 
z ljubeznijo spomnimo in zanjo in do-
mače molimo.

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smrti Antona Zupančiča so dali 
po 1 mašo tudi Milka Štih, Marija Pavlič, 
Anica Hribar, nečakinja Joži z družino, 
nečakinja Tatjana z družino in brat Jože. 
Marija Pečjak iz Ljubljane pa je dala dar 
za cerkev in za 1 mašo.

Ob smrti Marije Drobnič so dali za 1 
mašo tudi Jerkinovi.

✝

Ob smrti VERONIKE VIDMAR so da-
rovali dar za cerkev in po 1 mašo sin Ja-
nez z družino in hčerke Anica, Majda in 
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Pon. 24. 7.
Krištof

Vid.

Pon.

7.30

19.00

Aleš Grebenc, C., obl.
Za žive in pokojne domače
V zahvalo K.

Tor. 25. 7.
Jakob, ap.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Druž. Fabjan in Bremec
Marija in Mirko Miklič
Jože Šporar

Sre. 26. 7.
Ana in  

Joahim

Pdč. 19.00 Vsi Jerkinovi in v čast sv. Ani za zdravje

Čet. 27. 7.
Gorazd, Klim.

Vid.

Pdg.

19.00

20.00

Vera Vidmar, 30. dan
Stanislav Mohar, obl., C.
Primož Nose, obl., Pdg.

Pet. 28. 7. Vid. 19.00 Helena Prhaj, 30. dan

Sob. 29. 7.
Marta

CELODNEV.
ČAŠČENJE

Vid.
Vid.
Vid.

7.00
10.00
18.00

Mavricio Detulio, Janez Miklič, obl.
Kristina Samec, obl., Z. v.
Ana Grm, obl., Zg.
Julka in Alojz Ahačevčič, obl.
Anton Zupančič

Ned. 30. 7.
17. MED 
LETOM

Peter Kri.

Vid.
Pon.
Pdč.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 17.00

Za farane
Anica in Ivan Novak
Vsi Samčevi, Pdč.14
Anton Sebanc

Pon. 31. 7.
Ignacij Loj.

Vid.
Pon.

19.00
 20.00

Tanja Kovačič, obl.
Brane Miklič

Tor. 1. 8.
Alfonz Lig.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Druž. Hegler, Pdg.
Branka Meglen, obl., Kom.
Julij Pinosa, obl.

Sre. 2. 8. Vid. 7.00 Ela in Janez Selšek, obl., Pdg.
Čet. 3. 8.

Lidija
S. A.
Hoč.

19.00
20.00

Za žive in pok. iz društva pod. žena
Vsi Anžetovi, Hoč.

Pet. 4. 8.
Janez Vianej
PRVI PETEK

Vid. 19.00 Katarina in Viljem Babič, B. v., obl.
Milan Krašna

Sob. 5. 8.
Marija  

Snežna
CELOD. ČAŠ. 

V PON.

Vid.
Pon.
Pon.

Kom.

8.00
 10.00
 19.00

 
19.30

Marija Zajec, obl., Vid.
Vsi Lukatovi
Lucija Zelnik
V zahvalo Magdaleni Gor. in Drin. Muč.
Štalarjevi

Ned. 6. 8.
JEZ. SPREM. 

NA GORI
Just

Vid.
Pon.
B. v.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
11.30

19.00

Marija Šporar, obl., Pdc.
Marija in Anton Petrič
Za vaščane in farane
Za novokrščence
Ana in Stane Škulj, obl., Zg.

Milka z družinami. Sestra Štefka iz Krke je dala za 2 maši. 
Molitvena skupina iz Zagorice je dala za 4 maše. Franci 
Hrovat iz Podgozda, Janez Viršek in Jože Viršek iz Male 
vasi pa po 1 mašo.    

✝

Ob smrti HELENE 
PRHAJ so darovali dar 
za cerkev in za 5 maš 
domači. Dar za cerkev 
in po 1 mašo Sevškovi,  
Matevžkovi iz Zg. in 
Marija Zupančič, Tone 
Zupančič z družino je 
dal dar za cerkev, za 5 
maš so dali sosedje in 
prijatelji, sodelavci so 
dali za gregorjanske 
maše in še za 3 maše, 
za 2 maši druž. Mlakar, 
po 1 mašo pa: Samče-
vi, Anka Blatnik, Toni 
Blatnik, Jožica Fabjan, 
druž. Kralj iz Postojne, 
Marija in Julija Pečjak, 
Lundrovi, Joži Mohorič, 
Julka Draženovič, Mari-
ja Zrnec in Sernelovi. 

RAZVEDRILO 

HITROST – Mojster 
se jezi na novega delav-
ca: »Delate počasi, pre-
mikate se počasi – ali je 
sploh kaj, kar vam gre 
hitro?« – »Ja, hitro se 
utrudim!«

PRAH – Ravnatelj či-
stilki: »Kako to čistite; 
na globusu je za prst 
prahu.« – »Nič čudne-
ga, če s prstom tipate 
prav po Sahari.«


