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Beseda živega Boga 
ZA 3. IN 4 . ADVENTNO NEDELJO

Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda

in moj duh se raduje v Bogu,  
mojem Zveličarju.

Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, odslej me bodo
blagrovali vsi rodovi.«

(Lk 1,46-48)

Zahvaljen, Gospod,
da si nam dal slišati glas

vpijočega v puščavi.
V gluhoti nemega bivanja
se sredi hrupnega sveta
izgubljamo v neznano.

Nimamo moči, da bi kot tvoj krstitelj
priznali svojo neznatnost.

Pa vendar nas je
njegov glas opogumil.

Zdaj se ti zahvaljujemo,
da nas vodiš k izvirom,
k oazam z živo vodo.

Vračamo se iz puščavske suše,
odžejani v tvoji ljubezni.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

In stopil je k njej in ji rekel: 
»Zdrava, milosti polna,

Gospod je s teboj!«
Pri teh besedah se je

prestrašila in je razmišljala,
kaj naj ta pozdrav pomeni.

Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija, zakaj
milost si našla pri Bogu.

Glej, spočela boš in rodila sina,  
ki mu daj ime Jezus.

Ta bo velik in Sin Najvišjega;
Gospod Bog mu bo dal prestol  

njegovega očeta Davida in bo vladal
v Jakobovi hiši vekomaj

in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

(Lk 1,28-33)

Zahvaljen, Gospod,
za deklico Mirijam,

za Jožefovo zaročenko.
V naše življenje vstopa
večna Devica in Mati.

Kot ljubki cvet Nazareta
je našla milost pri Bogu
in ji je angelov pozdrav

naznanil polnost veselja.
Napolnila se je s svetostjo,
brezdanja Božja posoda,

iz katere iz veka v vek zajemamo
moč za svojo vero.

Hranimo se z njenimi skrivnostmi,
romarji v svetlobi  

adventnega Upanja.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh

BLIŽA SE BOŽIČ

Praznik Brezmadežne, 8. decem-
bra, je že znanilec božiča, saj je Božji 
Sin prevzel telo iz Marije, ki jo je Bog 
obvaroval vsakega, tudi izvirnega 
greha, kar slavimo ravno na ta pra-
znik.

Pri večerni maši na ta praznik že 
vrsto let mešana zbora na Vidmu in 
v Ponikvah zapojeta namesto pridi-
ge nekaj Marijinih pesmi, ki veljajo 
v cerkveni glasbi za posebno občute-
ne in lepe. Vse, ki ljubite lepo pesem, 
vabimo k tem mašam.

Adventni koledar, ki so ga pre-
jeli vsi šolarji, je odlična priložnost, 
kako v »veselem decembru«, ki pa 
ga mnogi občutijo kot žalostnega in 
polnega zapravljanja, kristjanom po-
maga, da ne bi zapadli posvetnemu 
mišljenju, ampak ga doživeli kot glo-
bokega in duhovno osrečujočega. Ob 
dolgih večerih skušajte starši najti 
vsaj nekaj minut časa in ob svečki na 
adventnem venčku preberite zgodbo, 
ki je napisana za vsak dan. Zmolite  
kratko molitev in sklenite, kaj boste 
v tem času naredili dobrega, sebi in 
drugim v veselje.



Božična devetdnevnica, ki je v 
naši župniji še posebno lepa, vsem, 
ki se je udeležujete, pomaga, da bo-
žič ne bo šel mimo naših src, ampak 
bomo prihod Boga resnično doživeli.

Vsak dan ob 18.00 se bomo zbra-
li v župnijski cerkvi, kjer na začetku 
svete maše nosimo Marijo in podoži-
vljamo pot Marije in Jožefa v Betle-
hem. Pripeljite tudi otroke. Kupite 
jim svečko v lončku, da bodo z njo 
spremljali Marijo. Žalostni smo bili 
nad nekaterimi birmanci, ki tudi ti-
sti večer, ko so bili na vrsti, niso pri-
šli k devetdnevnici za Brezmadežno. 
Upamo, da bodo vsaj k tej prihajali 
bolj redno. 

Spored, kdaj katera vas nosi Ma-
rijo, je utečen. V ponedeljek, 15. 12., 
preda Marijo Kompolje Zagorici, v 
torek Zagorica Podgori in Bruhanji 
vasi, v sredo sprejmeta Marijo Ilova 
Gora in Hočevje, v četrtek Cesta, v 
petek, Zdenska vas, v soboto Poni-
kve, v nedeljo Mala vas in Podgorica, 
v ponedeljek Predstruge in Podpeč,  v 
torek pa sprejme Marijo Videm.

Spovedovanje bo vsak večer med 
devetdnevnico. Šolarji bodo opravili 
sveto spoved med veroukom.

Spovednik od drugod bo pri nas 
4. adventno nedeljo in bo spovedoval 
že v soboto zvečer v Kompoljah in 
med devetdnevnico na Vidmu ter celo 
nedeljo. Na Ilovi Gori bo spovedova-
nje 18. dec. od 16.30 dalje, ob 17.00 pa 
bo tam sveta maša. V Kompoljah bo 
spoved za vse šolarje v torek, 16. 12., 
od 16.00 dalje.

Vse, ki ne morejo v cerkev, prijavi-
te za obisk duhovnika na domu v te-
dnu pred božičem, da ne bo nikogar, 
ki bi ne doživel rojstva Božjega Sina 
v svojem srcu.

Betlehemsko luč bodo prinesli 
skavti iz Turjaka v našo župnijo v 
nedeljo, 21. decembra, pred večerno 
mašo. Po maši jo boste lahko vzeli in 
odnesli domov kot znamenje miru, 
lahko pa jo položite tudi na grob svo-
jih dragih.  

Priprava na birmo v glavnem 
lepo poteka. Številni animatorji se 
zelo trudijo, da so redna srečanja v 
birmanskih in interesnih skupinah. 
Ker je skupin veliko, vmes pa še ve-
rouk, se lahko zgodi, da je kaka stvar 
istočasno, zato vse animatorje in 
katehiste vabimo v soboto, 13, 
decembra, ob 19.00 na sestanek, 
da natančno določimo datume in ure, 
kdaj je kako srečanje. 

Igro Gregorja Čušina DRUŽIN-
SKE KOMEDIJE nam bo zaigrala 
dramska skupina naših birmancev 
v Jakličevem domu v soboto, 20. de-
cembra, po devetdnevnici ob 19.15. 
Dramska skupina s svojimi vodite-
lji in mentorji nam bo pokazala prvi 
sad svojega dela. Lepo vabimo vse 
birmance, starše in vso župnijo, da si 
ogledamo to zanimivo igro.

Pohvala 7. in 6. razredu, ki sta 
pretekli soboti pripravila šolski maši. 
Udeležili so se svete maše skoraj vsi 
učenci in pri njej dejavno sodelova-
li. S tem delom bomo nadaljevali po 
praznikih. Škoda, da se sorazmerno 
malo šolarjev  udeležuje devetdnev-
nice za Brezmadežno, upamo pa, da 
boste k božični prihajali vsi. Salezi-
janci so pripravili lepe nalepke, ki jih 
boste dobivali vsak večer. Najvažnej-
še pa je, da se boste tako najlepše pri-
pravili na božič.



Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: Partner Graf d.o.o.

REDNA SEJA  ŽPS  bo v ponedeljek, 25. decem-
bra, ob 19.30 v župnišču. Preberite si iz priročnika 
NA POTI K IZVIRU na str. 39 z naslovom Ovre-
dnotenje izvedbe zastavljenih ciljev v pastoralnem 
letu 2013/2014.

Drugam smo oddali naslednje maše: 1 v za-
hvalo in priprošnjo, 1 v zahvalo I. G., 1 za Janeza 
Krže, I. G., 5 za duše v vicah, 1 za druž. Menci-
novo, 1 za druž. Tekavčevo, 1 v zahvalo za srečno 

operacijo, 1 za starše 
in vse iz C. 61, 1 za vse 
Žgajnar in Prijatelj, 1 v 
zahvalo za prejete do-
brote, 1 za druž. Strnad 
in Šuštar, 1 za Fani in 
vse Pelnarjeve, 1 za vse 
Anzleve, Zg., 1 za vse 
Primčkove, 1 v zahvalo 
in 2 za Jožeta in starše 
Zakrajšek iz Vidma.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti Terezije Ja-
mnik so dale sodelavke 
KARITAS dar za KARI-
TAS. Pomotoma je izpa-
del tudi Marko Godec z 
druž. iz Grosupljega, ki 
je dal za 1 mašo.

✝

Ob smrti STANISLAVA 
ŽNIDARŠIČA so daro-
vali: domači za 2 maši, 
hčerka Majda dar za 
cerkev in za 2 maši, sin 
Franci dar za cerkev in 
za 2 maši, dar za cerkev 
in po 1 mašo so dali Le-
kanovi in Zagoričanovi, 
po 1 mašo so dali Jako-
pičevi, Ana Strah, K. 
8, Matevževi, K. 120 in 
Matičevi, molivci pa so 
dali za 5 maš.

Pon. 8. 12.
BREZMADEŽNA

Ambrož

Vid.
Vid.
Pon.
Kom.

9.00
18.00
19.00
18.30

Vsi Lenarčičevi, Zg.
Vinko in Marija Erčulj, Zg. 16., obl.
Šepčeva Mimi, obl.
Matjaž in Marija Gliha, obl.

Tor. 9. 12.
Valerija

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Jože in Marija Žgajnar, obl., Z. v. 48
Vsi Mesojedec, Kom.

Sre. 10. 12.
Loret. M. B.

Vid. 7.00 Alojz in Kristina Miklič, V. 62., obl.

Čet. 11. 12.
Damaz

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Terezija Jamnik, 30. dan
Ciril Cimerman, M. v.

Pet. 12. 12. Vid. 18.00 Irena Glač, 30. dan

Sob. 13.12.
Lucija

Vid.
Kom

8.00
18.30

Starši in Janko Novak, Vevče
Starši in Mari Kavčič, obl.

Ned. 14. 12.
3. adventna

Janez od Križa

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Jože Volf, P.12., obl.
Mama Angela in vsi Škodovi
Vsi Maroltovi, Pdg.

Pon. 15.13.
Drinske muč.

Vid.
Pon.

18.00
 17.00

Anton Sever in Marija Ljubi, obl., B. v.
Karel in Kristina Lenarčič

Tor. 16. 12.
Adela

Vid.
Kom.

18.00
17.00

Janez Drobnič, obl., V.
Stanislav Žnidaršič, 30. dan

Sre. 17. 12.
Viviana

Vid. 18.00 Starši Strnad in brat Janez, Pdč. 23
Anton Novak, Pdg.

Čet. 18. 12.
Vunibald

Vid.
I. G.

18.00
17.00

Anton in Kristina Šinkovec, obl.
Vsi Miklavčičevi

Pet. 19. 12.
Urban V.

Vid. 18.00
 18.00

Janez Gačnik, Predstr., obl.
Metka Težak, obl., M. v.

Sob. 20.12.
Vincencij

Vid.
Kom.

18.00
 17.00

Mimi in starši Zajc, obl., M. v.
Starši Mustar in Šmucovi
Jože Rigler

Ned. 21.12.
4. adventna
Peter Kan.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Tatjana Lenarčič, obl.
Milan in vsi Pečjakovi
Vsi Godec, C. 28


