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LETO DUHOVNIŠTVA

»Papež Benedikt XVI. je v letu, ko se spominjamo 150. obletnice smrti arškega
župnika sv. Janeza Marije Vianeja (1786–1859), napovedal začetek leta duhovništva, ki se je začelo 19. junija 2009, na praznik Srca Jezusovega, in se bo končalo
11. junija 2010 na isti praznik. Papež želi, da bi ponovno ovrednotili duhovniški
poklic in poslanstvo. Glavni namen je najprej pospešiti teženje duhovnikov k duhovni popolnosti, od katere je odvisna rodovitnost njihove službe. Vsa Cerkev, še
posebej mladi, naj bi znova postali občutljivi za lepoto in pomembnost duhovništva,
o čemer priča tudi izbrano geslo: Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba. Leto
duhovništva je torej priložnost za teološko duhovno poglobitev duhovništva in za
poživitev pastoralnega poslanstva Cerkve.
Leto duhovnikov je našo župnijo že na začetku prav lepo zaznamovalo, saj smo
v nedeljo, 5. julija, obhajali slovesnost nove maše rojaka Bojana Travna. Ob tej
priložnosti ste mnogi z zavzetim sodelovanjem dokazali veselje do praznovanja
nove maše in spoštovanje do duhovništva kot takšnega. Iskrena hvala vsem, ki ste
na kakršen koli način podprli vse priprave, še zlasti duhovno obnovo, ki je potekala
v tednu pred samo novo mašo.
Naslednji duhovniški spodbudi za našo župnijo pa sta novi kaplan g. Miro Bergelj,
ki je doma iz župnije Breznica in bo prišel med nas prvega avgusta, ter bogoslovec
Janko Pirc, doma iz župnije Kranj Drulovka Breg in bo od septembra naprej v naši
župniji opravljal svojo pastoralno prakso. Obadva sprejmimo z veseljem, molitvijo
in pripravljenostjo za sodelovanje.

KRIŠTOFOVA NEDELJA

Na Krištofovo nedeljo, 26. julija, se bomo posebej priporočili svetemu Krištofu
za srečno in varno vožnjo ter Božji blagoslov v prometu. Po obeh svetih mašah bo
blagoslov avtomobilov. Ob blagoslovu boste v zahvalo za vsak srečno prevožen
kilometer lahko darovali svoj dar. Ti darovi so namenjeni za prevozna sredstva naših
misijonarjev in jih zelo priporočamo.

EPILOG K NOVI MAŠI

Slovesnost nove maše, s katero je bila letos po Bojanu Travnu blagoslovljena naša
župnija, je za nami. Slišala sem kar nekaj pohval glede petja in ob tem sem začutila
dolžnost in potrebo, da povem nekaj besed. Prijetni dogodki, ki so se v soboto in
nedeljo tako zgoščeno in hitro vrstili, so me prepričali v to, da je še najbolj primerno,
da zapišem nekaj besed kar v Farni list.
Hvaležna sem Bogu in ljudem, da nam je uspelo, da smo pevci, zborovodje, organisti in instrumentalisti ob tej priložnosti združili svoje znanje, čas in moči ter skupaj
položili na oltar tisto, ker smo mogli in zmogli. Veliko kamenčkov je združenih v
tem mozaiku in vsak, ki bi manjkal, bi kazil celotno podobo.
Začelo se je z zborovodji in organisti, ki se že nekaj časa dokaj redno zbiramo in
skupaj z župnikom snujemo in načrtujemo, kako bomo soustvarjali in sodelovali pri
nedeljskih in prazničnih bogoslužjih. Ko mi je bila zaupana naloga priprave petja
za novo mašo, me je kljub pripravljenosti za sodelovanje vseh ostalih skrbelo, kako
se bo vse to izšlo. Vedno bolj sem čutila, da bo pri teh pripravah bolj pomembno
usklajevanje in koordiniranje, kot pa samo glasbeno znanje. Vlak se je že februarja začel premikati. Mojca Osterman, Ivanka Lipar, Nada Naglič, Mateja Golorej,
Simona Zupan, Erik Šmid, Barbara Logar smo se izmenjavali pri korepeticijah in
učili pevce, ki so se odzvali povabilu za sodelovanje, novih ali že nekoliko znanih
melodij. Zdelo se je, da bo vaj, če bodo enkrat tedensko, več kot dovolj, a kmalu se
je izkazalo, da čas teče hitreje, kot se preliva znanje v naše možgane. Tako smo imeli
tudi intenzivne vaje v soboto dopoldne, na katerih nas je na naše veselje obiskal tudi
novomašnik in skupaj z nami zapel nekaj delov iz maše.
Glede na to, da smo predvideli tudi sodelovanje instrumentalistov, je še posebej
pohvalno, da so se na povabilo za igranje odzvali Jera Žerovnik, Pavlina Koprivec
(roj. Kavčnik), Martina Kavčnik, Simon in Andrej Šenk, Dominik in Tomaž Kosirnik in organisti iz celotne župnije. Nekaj instrumentalistov smo k sodelovanju
povabili tudi iz sosednjih župnij. To je bila priložnost za krepitev starih prijateljstev
in navezovanje novih stikov.
Pripravo solistov je prevzela prof. Francka Šenk, ki ima kar nekaj učencev iz naše
župnije. Njenemu sopranu so se pridružili še altistka Mojca Osterman in tenorist
Erik Šmid ter basist Domen Zupan iz Naklega.
Največji dosežek pri celotnem dogajanju je po mojem mnenju to, da smo bili
sposobni skupaj delati za isti cilj, da smo prenašali vročino, stisko s prostorom, drug
drugega in da se je vsak po svojih močeh trudil, da bi pripomogel tisto kar zmore,
da nam bo Bojanova nova maša vsem ostala v lepem spominu.
Sinergija pravijo z moderno besedo temu, kar se nam je dogajalo. Mi, kristjani,
pa vemo, da nas odpiranje Bogu in soljudem spreminja, iz nas izvablja dobro v nas
in nas dela podobne našemu Bogu, Bogu, ki je polnost bivanja in Bog odnosa.
Sama imam na naša srečanja in druženja prijetne spomine, upam, da so se tudi
ostali sodelujoči dobro počutili. V največjo oporo pri izpeljavi projekta so vsekakor
bili redni in točni pevci, zanesljivi korepetitorji, pevci in instrumentalisti. Hvala tudi
gospodu župniku Urbanu, kanoniku Vinku in ceremonierju Juretu za vso moralno
in siceršnjo podporo. 				
				
Mojca Gabrijel
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HENRIK
kralj
BOŽIDAR
škof

7.00 †Alojz Pajer
†Jože Grašič, obl.
7.00 za srečen zakon
20.00 †starši Franc in Mihaela Kolman (LUŽE)

BONAVENTURA 7.00 †Katarina Kosirnik, obl.
20.00 †Jože Vreček
škof in
†iz družine Erjavec in Jarc (SREDNJA VAS)
cerkveni učitelj
KARMELSKA
MATI BOŽJA

19.00 †Alojzij Likosar, 7. dan
†Marija in Jože Selan, obl.

ALEKSIJ (ALEŠ) 19.00 †iz družine Kadivec
20.00 †Peter Žagar (VISOKO)
spokornik
FRIDERIK
(MIROSLAV)
škof

8.00 †Stane Belehar, obl. (VOKLO)
19.00 †Aleš Dobnikar

7.00 za farane
16. NAVADNA
10.00 †Ana Šimenc in Jakob Jagodic
NEDELJA
10.00 †Ciril Luskovec (SREDNJA VAS)
APOLINARIJ
škof in
mučenec
LOVRENC IZ
BRINDISIJA
duh. in cerk. uč.
MARIJA
MAGDALENA
svetopisemska
žena
BRIGITA
ŠVEDSKA
redov. in sozavetnica evrope
KRIŠTOF
mučenec

7.00 †Alojz Sušnik, obl.
†Marija Ropret
7.00 †Franc Jarc
20.00 †st. Jože in Frančiška ter teta Micka Sajevic (LUŽE)
7.00 †Marija Logar, obl. (Pipanova 27)
20.00 †Angela Zvršen
†starši, sestra Marinka in brat Jože Štern (SRED. VAS)
20.00 †Jakob Ajdovec (HOTEMAŽE)
19.00 †Anica Turk
†Jaka Verbič
19.00 †Kristina Legat
20.00 †Ana in Anton Sajevic
†Marija Petrovič (VISOKO)

JAKOB
8.00 †Alojz Čebašek, 30. dan (VOKLO)
STAREJŠI
19.00 †Ana Ušlakar
apostol
17. NAVADNA
7.00 za farane
- KRIŠTOFOVA
10.00 †Ana Okorn in Anica Golorej
NEDELJA
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VIKTOR I.
papež

7.00 †starši ter Tone in Franci Logar
†Štefan Kurnik
7.00 †starši, bratje in sestri Erjavec
20.00 †Anton in Marija Rožman, obl. (LUŽE)

7.00 †Peter Sušnik
20.00 †Valentin Delovec, 30. dan
MARTA
†Lovro Prestor
Lazarjeva sestra
†Ciril Luskovec (SREDNJA VAS)
PETER
19.00 †Marija Hafner
KRIZOLOG
†Alojz Brankovič in Rudi Vavpot
škof in cerk. uč.
19.00 †Igor in Janez ter starši Cankar
IGNACIJ
20.00 †Blaž Zor
LOJOLSKI
†mož Blaž ter starši Bakovnik in Pipan (VISOKO)
ustan. jezuitov
8.00 †Milka in Franc Zmrzlikar, obl. (VOKLO)
ALFONZ
19.00 †Anton in Antonija Ropret, obl.
LIGVORIJ
Mariji v zahvalo za varstvo in zdravje
škof in cerk. uč.
18. NAVADNA 7.00 za farane
10.00 †mama Cecilija Vreček
NEDELJA
LIDIJA
svetopisemska
žena

7.00 †iz družine Gašperšič (Srednja vas 120)
za zdravje

JANEZ MARIJA 7.00 †Lojze Čebašek
Bogu in Mariji v zahvalo
VIANEJ
arški župnik 20.00 †Franc Štempihar, obl. (LUŽE)
MARIJA
SNEŽNA

7.00 †Angela Alvian, 30. dan
†Marija in brat Albin Ropret
20.00 †Justi in Drago Zaletelj (SREDNJA VAS)

JEZUSOVA
19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
SPREMENITEV
†Martina Kos, obl.
NA GORI
SIKST II.
papež in
mučenec

19.00 †Milan Umnik
†iz družine Blažun in Aldo Lavrenčič, obl.
20.00 †mama Cecilija Vreček (VISOKO)

8.00 †Franc Naglič, obl. (VOKLO)
DOMINIK
ustanovitelj 19.00 †Alojzij Potočnik, obl.
†Danijela in Ana Sušnik, obl.
dominikancev
7.00 za farane
19. NAVADNA
10.00 †Maks Krumpestar, obl.
NEDELJA
10.00 za sosesko - žegnanje (SREDNJA VAS)
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