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DOPUST

V času počitnic otrok in dopustov staršev imamo radi veliko sprememb. Tudi versko življenje kot tako potrebuje spremembe. To pa ne pomeni, da bomo zanemarjali versko življenje.
Zato mora tudi družina v počitniškem ali dopustniškem času imeti svoje družinsko bogoslužje,
seveda primerno prirejeno za take dni.
V poletnih mesecih radi potujemo, plezamo po hribih, plavamo v rekah, jezerih in morju. Ali ne bi bilo lepo, ko bi se družina v
kakšnem trenutku dneva zbrala v naravi ob sončnem vzhodu ali
zahodu, pod zvezdnatim nebom, ob šumenju slapa, reke ali morja. Izrečena misel, kot na primer »Kako čudovit mora biti Bog, ki
je ustvaril takšno mojstrovino!«, je lahko za otroke slikovita pridiga, ki je ne bodo nikdar pozabili, ker so jo doživeli.
Kakšen odlomek iz psalmov, bi se zelo podal: »Hvali ga, sonce in
luna, hvalite ga, vse svetle zvezde! Hvalite ga, nebes nebesa in vode, ki so nad nebom«(Ps 148,2–
4). Ves psalm je hvalnica Božjemu vesolju.
Kako lepo se razlega verska pesem in kako drugače jo doživljamo, če jo zapojemo na vrhu
gore, v čolnu sredi jezera ali v temnem gozdu! Narava je odprta knjiga o Stvarniku. Zato je za
odrasle, posebej pa za otroke pomembno, da odpiramo oči za te lepote in da jih izražamo z
besedo in pesmijo. Ne pozabimo ob veličastnih razsežnostih narave tudi drobnih, skoraj neopaznih, a ne manj čudovitih lepot cvetja, kamnov, mahu, listov, žuželk …
Morda bomo prav v srečanju z naravo odkrili toliko podob iz evangelijev, ko Jezus ob
slikah in dogodkih iz narave oznanja svojo veselo vest: »Poglejte ptice neba! …« (prim Mt
6,26) ali »Od smokvinega drevesa se učite prilike: Kadar njegova veje postane muževna
ali poganja liste, veste, da je blizu poletje » (Mt 24,32).

Slovenija je posejana s kapelicami in cerkvami po hribih in dolinah. Pri vsaki bo priložnost za misel na posebno Božjo navzočnost med nami, zlasti ob nedeljski maši, ki naj bo
tudi vrh počitniškega družinskega življenja.
Po: Vital Vider, Z očmi zakoncev

SLOVO OD G. JOŽETA VIDICA

V četrtek 2. aprila 2020 se je od svojega zemeljskega življenja poslovil g. Jože Vidic, dolgoletni cerkniški
župnik. Ker se v času epidemije koronavirusa ni bilo
mogoče od njega posloviti, smo v nedeljo 21.6. 2020
v cerkniški farni cerkvi zanj obhajali pogrebno sveto
mašo, ki so se jo poleg domačinov udeležili še mnogi
drugi, ki so pokojnega Jožeta spoštovali in mu bili hvaležni za njegovo dobroto. Mašo zadušnico je daroval
ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore v
somaševanju z duhovniki Salezijanci in duhovniki sosednjih župnij. Salezijanski inšpektor mag. Marko Košnik je v pridigi opisal Jožetovo življenjsko pot. G. Jože
je že pri devetih letih zaslišal duhovniški klic, ki mu
je sledil do mašniškega posvečenja 29.6.1965. Knjiga
Junak s pristave je pripomogla k njegovi odločitvi za
salezijansko družino, ki po vzoru don Bosca vzgaja mladino. Ob njegovi zlati maši je sam
najlepše zapisal svoj življenjski cilj: »Vseh petdeset let mojega duhovništva je bilo delo z
mladimi in za mlade. Biti z njimi in med njimi, da jih srečujemo v njihovem življenju, da
poznamo njihov svet, da ljubimo njihov svet, da jih spodbujamo, da bi v sebi prebudili
čut za Boga, da bi jih navduševali živeti za visoke cilje.«
G. Marko Košnik je življenjsko pot g. Jožeta Vidica opisal kot goro blagrov: »Tudi njegovo življenje, on sam je bil gora blagrov. Njegova gora blagrov so bili mladi. Ta gora je bila
preljuba Uskovnica. Ne gre za kraj, za tisti košček pod Triglavom, ali za tisto kočo, ki jo je
ohranil v spominu, kakršna je bila pred požarom in za katero je potrošil toliko življenjskih
moči. Gre za Jezusove blagre svobode in ljubezni, ki jih je po Kristusovem naročilu lahko
oznanjal tolikim in tolikim generacijam mladih. Njegova gora blagrov je bila Cerknica.
Tudi ne gre le za župnijo ali za mladinski center ali kak omejen teritorij, ampak gre za gorečnost in apostolski ogenj, ki ga je širil med ljudi, kjer ni poznal razlik, najraje je imel tiste
oddaljene, mlade v stiski in potrebi. Iz te gore blagrov je z Jezusovim pogledom pred seboj
zrl nepregledno neobdelano polje, ki čaka na pridne delavce. Videl je množico iščočih
in omahujočih v veri in jim kazal, da so blagri edina in resnična pot, ki vodi v življenje.«
Tako kot v mladosti, mu tudi v starosti ni bilo prizaneseno s preizkušnjami: poškodba
2

kolena, selitev na Rakovnik, opustitev Uskovnice in odhod na Trstenik, kjer je 2. aprila
letos dopolnil svojo daritev življenja. Pri maši so z ubranim petjem počastili spomin na
pokojnega župnika Jožeta mešani in del mladinskega zbora.
Po maši smo vsi zbrani še dolgo ostali pred cerkvijo in obujali spomine nanj, na človeka, ki je mnogim mladim pomagal poiskati smisel življenja, na duhovnika, ki je mnogim
pomagal stopiti na pot k Bogu.
Drugi dom g. Jožeta Vidica, njegovo zavetje in veselje je bila Uskovnica. Za kočo na
Uskovnici in dogajanja v njej je skrbel 40 let. Bil je njena duša in srce, koča in mladina
pa zanj kruh življenja. Njegova bolezen in požar v koči sta mu onemogočila prihode na
Uskovnico. Konec maja 2018 je zadnjič stal na svojem najljubšem koščku raja pod Triglavom.
Rakovniški Salezijanci so se odločili nadaljevati Vidicevo delo na Uskovnici. S pomočjo mnogih prostovoljcev so lansko jesen začeli obnavljati kočo. Po čiščenju od saj
umazanih prostorov, se je najprej prekrila streha, nato se je začelo preurejati notranjost
koče. Sezidana je že nova kuhinja, narejena nova kanalizacija in vodovod, urejajo se sobe,
stranišče in hodnik. Do avgusta bo koča urejena do te mere, da bo lahko sprejela mladino
na duhovnih vajah. Oktobra se bo obnova nadaljevala. Obnovila se bo še jedilnica in
velika soba – kasarna. Potrebno bo še narediti novo škarpo za hišo, da bo hiša varna pred
zdrsom zemlje ter prenoviti sanitarije in kapelo v spodnji hiši.
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ZAHVALNA MAŠA METODA LAMPETA OB 50 LETNICI DUHOVNIŠTVA

V nedeljo, 12.7.2020, je v Cerkvi Marijinega rojstva v Cerknici daroval zahvalno
zlato mašo gospod Metod Lampe.
Pozdravili smo ga z njegovim novomašnim in zlatomašnim geslom:
Po Kristusu in s Kristusom Bogu slava in
zahvala, a bratom in sestram ljubezen
Metod, lepo pozdravljen med nami, v
cerkvi, kjer ste pred 78 leti prejeli prvi zakrament, sv. krst. Kakor ste sami dejali, ste
Bogu hvaležni za odraščanje v verni, skrbni družini. V tej cerkvi ste nato prvič prejeli
hostijo, prejeli zakrament sv. Birme in natanko pred 50 leti prvič darovali sv. mašo.
Vaša pot je bila vijugasta, ne vedno
gladka, največkrat posuta s kamenjem.
Nekateri so bili gladki, nekateri pa močno
ošiljeni - špičasti.
Sevnica-5 let, Škofije-3 leta, Grahovo-30 let. Župnija blizu domače hiše, znani obrazi, maloštevilni verniki, veliko nasprotovanj, nejevere v uspeh karkoli ste se lotili.
Ljudje po Sloveniji so vas poimenovali „romar Metod“. Vztrajno ste se vozili po naši lepi
domovini in zbirali sredstva za gradnjo nove cerkve, ker je bila prejšnja požgana. Malokdo
je verjel, da vam bo uspelo. Pa vam je. Letos mineva 20 let od dne, ko je sedanji kardinal g.
Rode posvetil novo cerkev. Velik praznik za Grahovo in celo cerkniško dekanijo.
Mačkovljah, dobili prijatelje, požrtvovalne ljudi. Vsa leta ste pomagali tudi v Dolini
pri Trstu. Kilometrov nešteto. Dobri Bog vas je malo opozoril, da je zdravje le eno in je
potrebno malo upočasniti. To so videli tudi vaši sobratje. S 1. avgustom lanskega leta ste
našli dom v salezijanski skupnosti na Opčinah in postali duhovni pomočnik tamkajšnjemu župniku.
Še vedno se radi vračate na svoj rodni dom v Cerknico.
Naj vam v imenu vseh cerkniških župljanov zaželim dobrodošlico. Čeprav nam razmere onemogočajo stisk roke, vam podam v pozdrav komolec. Prerinili se bomo skupaj
z Božjo pomočjo skozi vse, tudi težke čase.
Ob oltarju so se mu pridružili tudi nekateri njegovi sobratje salezijanci.
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Po končani daritvi smo mu cerkniški farani izročili darilo. Pred cerkvijo se je v soncu
bleščal avtomobil. Zaželeli smo mu srečno in varno vožnjo in, da bi se velikokrat pripeljal
nazaj k nam. Farani župnije Grahovo so se mu zahvalili z darovi in lepo zapisanimi besedami.
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Uspelo vam je zgraditi stavbo, veliko tudi s svojimi rokami. Hkrati pa vam je uspelo
privabiti nazaj marsikaterega farana.
Ko ste zbirali darove, ste vneto vabili, da se oglasijo in pogledajo kam so odšli njihovi
darovi. Res je Grahovo obiskalo mnogo ljudi. Sami se spominjate, da jih je nekoč prišlo
10 avtobusov.
Vpisani ste tudi kakor eden največjih darovalcev krvi. S tem se niste nikoli hvalil, ampak ste ostal ponižen.
To je ena izmed mnogih vaših vrlin. Z njo ste leta 2009 sprejeli premestitev čez mejo
v Italijo. 10 let ste župnikovali med našimi rojaki v Vidno ganjen se je zahvalil vsem in
vsakemu posebej.
Gospod Metod, naj vas na vaši poti spremlja mati Marija in dobri Bog naj vam
nakloni še veliko zdravja in veselja!
Zapisala Tatjana in Jože Lekšan

KOLEDAR ŽUPNIJE MARIJINEGA ROJSTVA AVGUST 2020
DAN
SO
1. 8.

PO
3. 8.

PRAZNIKI, DOGODKI
sv. Alfonz Marija Ligvorij 7.00 in 19.00
cerkev ureja 1. skupina 20.00 – D. Jezero
8.00
18. NEDELJA
10.00
MED LETOM
11.00 – Martinjak
19.00
7.00 in 19.00
sv. Lidija

TO
4. 8.

sv. Janez Marija Vianney

SR
5. 8.

sv. Marija Snežna

NE
2. 8.

ČE
6. 8.
PE
7. 8.
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7.00 in 19.00
7.00 in 19.00

JEZUSOVA
7.00 in 19.00
SPREMENITEV NA GORI
četrtek pred prvim
petkom
7.00 in 19.00
sv. Kajetan
prvi petek

MAŠNI NAMENI
za Tilko Petrovčič
za spravo in sožitje slovenskega naroda
za Jožeta in starše Mestek
za Ivano in Jožeta Stražišraja
za Jožeta Otoničarja
za pok. iz družin Rožanc in Malnarčič
za Ano Modic ob godu
za Kristino Komidar
za pok. iz družine Štrukelj
za Franca Medena
za zdravje
za domovino
za Blanko Tomšič in Drago Mihevc
za Alojza Škerl, obl.
za zdravje
za žive in pokojne farane
za pok. Korošec in Jelovšek
za Frančiško, obl. in Jožeta Sveta
za Jožeta Kranjca, obl.
za Gabrijelo Debevec, obl.
za Matija Obreza
za Matija Obreza

SO
8. 8.
NE
9. 8.
PO
10. 8.
TO
11. 8.
SR
12. 8.
ČE
13. 8.
PE
14. 8.
SO
15. 8.
NE
16. 8.
PO
17. 8.
TO
18. 8.
SR
19. 8.
ČE
20. 8.
PE
21. 8.

za vse padle Slovence med in po drugi
svetovni vojni
za Egidija Hrvatina
18.00 – Dol. vas
za Ivano in Franca Primšarja
8.00
za družino Ložar
10.00
za Ivanko Turšič
10.00 – Dol. vas
za Janeza Šparembleka in pok. Zrimšek
19.00
za pok. Viktorja Konca
7.00 in 19.00
za Ireno in Mojco Kovačič
sv. Lovrenc
za Brankota Janeža
18.00 – Dol. vas
za pok. vaščane Dolenje vasi
7.00 in 19. 00
za žive in rajne farane
sv. Klara
za blagoslov pri delu
za župnika Jožeta Vidica
7.00
in
19.00
po namenu Kranjc
sv. Ivana Frančiška
za Franceta Šuštarja
Šantalska
za Anico Petrič
7.00 in 19.00
za Lojzeta Stanonika
sv. Radegunda
za Marijo Žerovnik
za
7.00
in
19.00
za Franca Mevca
sv. Maksimiljan Kolbe
za Amalijo Seljak
cerkev ureja 3. skupina
za žive in rajne farane
8.00
za Franceta Zrimška, obl.
MARIJINO
10.00
za družino Urbas in Mojco Brence
VNEBOVZETJE
19.00
v čast Mariji Pomočnici za zdravje
8.00
za Mirota in Zorko Miklavčič
20. NEDELJA
10.00
–
sv.
Rok
za družini Turk in Meden
MED LETOM
11.00
–
Martinjak
za starše Simčič in Šilc
ŽEGNANJE PRI SV. ROKU 19.00
za Melito Doles Obreza
7.00 in 19.00
za žive in rajne farane
sv. Beatrika
za Sandija Kranjc in Francija Ris, obl.
za Franca Udoviča
7.00 in 19.00
v zahvalo
sv. Helena
za Štefana Slokarja, obl.
za pok. Valand in Premrov
za Ivano, Antona in sina Toneta Meden, obl.
7.00 in 19.00
za
sv. Janez Eudes
za
7.00 in 19.00
za Zdravkota Topleka
sv. Bernard
za Dragota Jakopina, 30. d.p.p.
za
7.00 in 19.00
za Vido in Ivana Žnidaršiča
sv. Pij X.
za Ivano, Jožeta in Janeza Opeka
za

sv. Dominik
sobota po prvem petku
cerkev ureja 2. skupina
19. NEDELJA
MED LETOM
ŽEGNANJE V DOLENJI VASI
blagoslov koles

7.00 in 19.00
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SO
22. 8.
NE
23. 8.
PO
24. 8.
TO
25. 8.
SR
26. 8.
ČE
27. 8.
PE
28. 8.
SO
29. 8.
NE
30. 8.
PO
31. 8.

Devica Marija Kraljica 7.00 in 19.00
cerkev ureja 4. skupina
8.00
21. NEDELJA
10.00
MED LETOM
11.00 – Podslivnica
19.00
7.00 in 19.00
SV. JERNEJ

za Antona Bartola ml., obl.
za duhovniške poklice v Sloveniji
za Heleno Škof in vse pok Mevc in Škof
za Brankota Cvetko
za Anico Tredan
za blagoslov polja
za žive in rajne farane
Mariji v priprošnjo
za Jerneja in Joškota Brancelj, obl.
za
7.00 in 19.00
za Mirkota in Marijo Modic
sv. Jožef Kalasanc
za
za
za Jožeta Ule in pok. iz družine Cimermančič
7.00 in 19.00
za
bl. Zeferin Namunkura
za
7.00 in 19.00
za Matija Obreza, obl.
sv. Monika
za
za
za Danico in Jožeta Skuka ter Primoža Krivica
7.00 in 19.00
za Karla Škobrneta
sv. Avguštin
za Antuna Zlatka Jambrošič
Mučeništvo Janeza 7.00 in 19.00
v zahvalo za moža
Krstnika
za Mojco Debevec
cerkev ureja 5. skupina
za Pavla Funda, obl.
8.00
za Marijo Prevec
22. NEDELJA
10.00
za Matija, Marijo in vse pok. Obreza
MED LETOM
11.00 – Martinjak za Franceta Šoštariča in starše Kordiš
19.00
za žive in rajne farane
7.00 in 19.00
za Antonijo Švelc
sv. Rajmund
za
za

P.S. V primeru, da so na isti dan oznanjenih več maš, mi mašujemo po treh namenih po ostalih namenih mašujejo duhovniki na Rakovniku.

Pristna molitev ni le v naših besedah.
Prava molitev je predvsem
poslušanje Božje besede.
Umolknimo torej, da bomo slišali,
kaj nam hoče Bog povedati,
kaj hoče od nas.
(Alessandro Pronzato)
Mesečna oznanila Tabor. Izdaja Župnija Cerknica. Tel.: 01 709 68 80. Župnik: Milan Kavčnik, GSM 031 856 923.
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