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            Beseda Živega Boga

VSE PREMOREM V NJEM, KI MI DAJE MOČ

... so besede, v katere apostol Pavel strne tolažbo in 
krepčilo za mnoge kristjane v njihovih stiskah. Kristus 
daje Pavlu moč, da se distancira od svojih zunanjih 
življenjskih razmer. Vendar ta misel pomeni več kot to. 
Ravno tam, kjer pridemo do svojih meja, lahko zaupa-
mo v drugo moč, v moč, ki nam prihaja od Kristusa.

Mnogi kristjani so imeli ta stavek na ustnicah, ko so 
stali pred težkimi in na videz nerešljivimi nalogami. 
Ko jih je bilo strah, da bi jim pri njihovem načrtu lahko 
grozila smrt, so si prišepetavali to apostolovo besedo. 
Premagali so svoj strah in naredili to, kar so spoznali 
kot svojo nalogo, ki jim jo je zaupal Bog.

Apostol Pavel je prepričan, da mu Kristus daje moč, 
da prestaja vse nevarnosti, ki ga doletijo pri njego-
vem oznanjevalnem delu. Vendar je tudi zanj velika 
tolažba, da ljudje mislijo nanj. Tako hvali Filipljane, da 
so mu v njegovi stiski pomagali.

Naj nam bodo te večno aktualne besede vzpodbuda 
tudi v naših vsakodnevnih preizkušnjah.



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Poročilo iz prve redne 
seje ŽPS

Žup. pas. svet je glavni posvetovalni 
organ župnika. V njem so zastopniki 
vseh vasi in skupin, ki delujejo v župni-
ji. Vsako jesen, ko začenjamo novo pa-
storalno leto, prosim vse zastopnike, da 
dajo svoje predloge in želje za skupino, 
ki jo zastopajo. 

Prvo sejo smo imeli 18. 9. Udeležilo 
se je je 20 članov. Dva sta se  opraviči-
la, za tri pa ne vemo, ali sploh želijo še 
biti člani, ker jih že na več sejah ni bilo. 
Lepo je, da imamo odgovornost za vsako 
delo, ki ga sprejmemo. Vse člane smo ob 
izvolitvi vprašali, ali sprejmejo to odgo-
vornost. Če kdo ne more, bi bilo lepo, da 
pove, naj nanj več ne računamo.

Člani so se spraševali, ali ljudje, ki jih 
zastopajo, sploh vedo, kdo je njihov za-
stopnik. To se res lahko pozabi, vedno 
pa je tudi možnost, da se vpraša.

Kaj so torej poročali posamezni za-
stopniki?

Zastopnik ključarjev je povedal, da 
se že več let ključarji niso dobili na sku-
pnem sestanku. 

Župnik odgovarja, da bo v kratkem 
sklical vse ključarje na pogovor. Odkar 
mora imeti vsak župnik gospodarski 
svet, ta svet na nek način odgovarja za 
celotno gospodarstvo župnije. Ključar-
ji so odgovorni bolj za svoje cerkve in 
stavbe dotične soseske. Če se je v kateri 
cerkvi ali stavbi kaj posebnega dogajalo, 

je župnik kontaktiral s ključarjem, kjer 
se je to dogajalo. Dobro pa je, da so vsaj 
občasno vsi ključarji seznanjeni z vsemi 
deli v župniji.

Zastopnica KARITAS je povedala, kaj 
vse Karitas dela, saj je izredno dejavna 
in je vedno več ljudi, ki se nanjo obra-
čajo. Največ dela imajo gotovo z razde-
ljevanjem hrane iz evropskih sredstev, 
opravljajo pa tudi mnoga srečanja, pra-
znovanja in podobno. Sicer pa pogo-
sto beremo kako poročilo Karitas ali v 
Oznanilih ali v Našem kraju.

Zastopnica pevskih zborov na Vid-
mu je pohvalila novo zborovodkinjo Lu-
cijo Šinkovec, ki lepo vodi ob organistu 
Tonetu mešani zbor. Lepo je, da se vedno 
pridružujejo tudi novi pevci in je vzduš-
je v zboru prijetno.

Zastopnice pevcev iz Ponikev, žal, že 
nekaj časa ni na seje.

O zakonskih skupinah je zastopnica 
povedala, da se tri skupine že dolga leta 
zbirajo vsak mesec k srečanjem, neka-
teri zakonci so v skupinah po Sloveniji, 
župnik pa je dodal, da se ravno  sedaj 
ustanavlja nova skupina, kamor je pri-
javljenih že 6 parov. Zakonci vedno bolj 
čutijo potrebo po skupini, v kateri bi 
prejemali spodbude, da so lahko njihovi 
zakoni čim lepši in srečnejši.

Mladina, ki je bodočnost vsake žu-
pnije, se tudi zbira. Mladinskih srečanj 
bi se lahko udeleževalo mnogo več mla-
dih. Naredili so različne načrte, kaj vse 
bi lahko mladi delali, saj razen vsakole-
tnega ORATORIJA ni kaj bolj odmevnih 
župnijskih dejavnosti. Bolj dejavna je 
mladina v Ponikvah, kar pa izvemo iz 
Našega kraja.



Največ zastopnikov je v ŽPS iz po-
sameznih vasi. Potožili so, da vaščani 
pogosto ne vedo, kdo jih sploh zastopa 
v ŽPS. V večini vasi obstajajo molitvene 
skupine, ki so ponekod številčnejše, dru-
god manjše, so pa izredno pomembne, 
saj je to skupina, ki kliče na vas, na vso 
župnijo, na naš narod in na ves svet Bož-
ji blagoslov. Sestre klarise nam vedno 
znova zagotavljajo: Ne bojte se, me stal-
no molimo za vas. Če se znamo vključi-
ti v to veliko molitveno verigo, blagor 
nam. V nekaterih vaseh manjka nekoga, 
ki bi zbral tiste, ki so pripravljeni moliti 
ali pa dati na razpolago prostor, kjer bi 
se zbirali. Kjer skupina zaživi, nudi ude-
ležencem posebno zadovoljstvo, saj nam 
vsem manjka medsebojnega druženja. 
Ponovno vabimo vse, ki imate sposob-
nost organizacije, da bi poskusili poživi-
ti molitvene skupine v vsaki vasi.

V tem pastoralnem letu bomo na 
vseh sejah ŽPS razpravljali tudi, kako 
naj prenašamo ZAKLAD VERE iz roda v 
rod. Na prvi seji smo se vprašali, kako 
v vsakdanjih odnosih z ljudmi, ki so mi 
najbližji, zaznavam in živim Božjo lju-
bezen. Znam svojim bližnjim vsakdan 
izkazovati nežnost, toplino, pozornost, 
iskreno skrb za njihovo dobro?  

   

Šolske maše

V ŽPS sta tudi obe katehistinji. Ena je 
poročala o letošnjem verouku. Ni brez 
težav, saj imajo otroci neskončno raznih 
obveznosti. V danih možnostih skuša-
mo vsi, ki imamo verouk, narediti naj-
več, kar je v naših možnostih. 

Že na srečanju katehistov smo skleni-
li, da bo vsak razred pripravil eno t. i. šol-
sko mašo. Te bodo v tem letu ob nedeljah 
zvečer. Razred, ki pripravi mašo, naj se 
zbere ves čim bolj spredaj, vabljeni pa so 

k tej maši tudi njihovi starši, saj bodo po 
maši imeli še srečanje v župnišču, kjer se 
bodo z župnikom in katehetom pogovo-
rili o verouku tega leta. V interesu vseh 
je, da bi od verouka odnesli čim več in bi 
jim poleg verskega znanja pomagal do 
osebne vere in življenja po njej.

V oktobru bodo večerne šolske maše 
v sledečem redu: 8. oktober: 9. razred, 
15. oktober: 7. in 8. razred, 22. oktobra 
je ob pol enajstih družinska maša, 29. 
oktobra pa pripravlja šolsko mašo 6. ra-
zred. Ponovno torej lepo vabimo k tem 
mašam, ne le cel razred, ki pripravlja 
mašo, ampak tudi njihove starše.

SESTANEK S KLJUČARJI bo v ponede-
ljek, 2. oktobra, ob 20.00. Vse prav lepo 
vabimo, da se ga udeležite in pripravite 
kratko poročilo za svojo cerkev in mo-
rebitne druge gospodarske objekte, ki 
spadajo pod vašo cerkev.

Molitvena skupina v Zdenski vasi bo 
pričela z zbiranjem v torek, 2. oktobra.

Zadnji romarski shod pri Sv. Antonu je 
na rožnovensko sredo, 11. oktobra, z 
mašami ob 9.00 in 19.00 ter v nedeljo, 
15. okt., ob 10.30.

ROŽNOVENSKA 
DUHOVNA OBNOVA BO 
27., 28. IN 29. OKTOBRA. 
REZERVIRAJTE SI ČAS!

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smrti Marije Blatnik sta dala dar 
za cerkev in za 1 mašo tudi Lado Gačnik 
in Fani Kralj, Renata Jamnik pa je dala 
za 1 mašo.
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✝
Ob smrti ANKE BLATNIK so darovali: dar za cer-

kev in za gregorjanske maše sta dala hči Anita in sin 
Toni Blatnik. Dar za cerkev in za 6 maš so dali: Ivan-
ka, Ivan, Jože, Tone, Marinka in Tina. Dar za cerkev in 
po 2 maši so dali: Franc Lenarčič, Predstruge, Marko 
Blatnik in Petrovi. Dar za cerkev in po 1 mašo so dali: 
druž. Tkalec in Reboljevi. Za 4 maše so dali svoji botri 

krščenci. Po 2 maši so dali: 
Franc Marolt in bratranec 
Stane. Po 1 mašo pa: Špo-
rarjevi (Pdc.), Hribarjevi 
(Gros.), Tropetovi, zakon-
ska skupina, veroučna 
skupina, Barbarine sode-
lavke, Klančarjevi (Vid.), 
druž. Meglič (Ivančna G.), 
Micka iz Muljave, Renata 
Jamnik, nečak Boštjan, 
Marnovi (Vid.), druž. No-
vak (Struge), Milan Kova-
čič (Horjul), Peter, Tjaša in 
Dušica Hočevar in Marija 
Erčulj (Zg.).      

Ob smrti sestre Ivanke 
Zrnec so dali za KARITAS 
njeni člani. Dar za misijo-
ne in za 2 maši pa so dali 
Ana, Jože in Marjana Ba-
bič.

✝

Ob smrti FRANCIJA 
GLAČA so darovali: dar za 
cerkev in za 5 maš mama 
Slavka. Dar za cerkev in po 
2 maši sta dala brata Jože 
in Robert ter Ana in Jože 
Muhova (Vel. Lašče). Dar 
za cerkev in po 1 mašo so 
dali. Janez in Nežka Fink, 
sestrična Irena in Franc 
Godec (Cesta). Po 2 maši 
so dali: Lojzka Fink (Ču-
šperk) in Anita in Toni 
Blatnik (Z. v.) Po 1 mašo 
pa: domači, Petra, Tjaša in 
Dušica Hočevar in Birtovi. 

Pon. 2. 10.
Angeli varuhi

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Starši Tomoževi, Z. v.
Marija in Anton Hren

Tor. 3. 10.
Franč. Bor.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

V zahvalo za Božjo pomoč I. A.
Irena Babič, 8. dan 

Sre. 4. 10. 
Frančišek As.

Vid. 7.00 Za žive in pok domače
Alojz Žnidaršič

Čet. 5. 10.
Favstina Kov.

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Alojz Sadar, obl., Zg.
Rudolf in Angela Goršič, obl.

Pet. 6. 10.
Bruno

PRVI PETEK

Vid.

Pdg.

19.00

19.00

Marija Blatnik, 30. dan
Antonija Kovačič, Zg.
Tone Novak, obl.

Sob. 7. 10.
Rožnov. M. B.

Vid.
Kom

8.00
19.30

Alojz Strnad, obl., C.
Rozi Pirc, obl.

Ned. 8. 10.
27. med 

letom
Benedikta

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Starši in brat Brodnik
Franc Glač in ostali, Pdg.
Janez Žgajnar, Z. v.

Pon. 9. 10.
Dionizij

Vid.

Pon.

7.30
 
 19.00

Marija Šuštar, Pdg.
Franc Bradač
Kristina in Karel Lenarčič

Tor. 10. 10.
Danilo

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Pavle Šuštar, B. v. 28
Jelka Samec, obl.

Sre. 11. 10.
Janez XXIII.

S. A.
S. A.

9.00
19.00

Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v.
Nežka in Franc Zrnec, obl.
Jožefa Kozlevčar, Zagradec

Čet. 12. 10.
Maksimiljan 

C.

Vid.

Hoč.

19.00

19.00

Franci Glač, 30. dan
Jožefa Godec, obl.
Marija in Filip Prijatelj, obl., V.
Korinšek in Lidija Prhaj

Pet. 13. 10.
Gerald

Vid. 19.00 Anka Blatnik, 30. dan
Rozman Miroslav

Sob. 14.10.
Kalist

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Anton Novak, B. v., obl.
Marija in Jože Strah, obl.

Ned. 15. 10.
28. med 

letom
Terezija Vel.

Vid.
Pon.
S. A.
Vid.

   7.30
9.00
10.30
19.00

Za farane
Janez Tomšič, obl.
Druž. Babič, K. 61
Brat Pavle in vsi Matevžkovi, B. v.


