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Beseda živega Boga

Tedaj je Jezus vzel hlebe,
se zahvalil in jih

razdelil med sedeče;
prav tako tudi rib,
kolikor so hoteli.

Ko pa so se nasitili,
je svojim učencem rekel:

»Kosce, ki so ostali,
poberite, da se
kaj ne izgubi.«

Pobrali so torej in s kosci,
ki so od petih ječmenovih

hlebov ostali njim,
napolnili dvanajst košar.

(Jn 6,1-13)

Jezus jim je rekel:
»Resnično, resnično vam povem:
Ni vam dal kruha iz nebes Mojzes,

ampak moj Oče vam daje
pravi kruh iz nebes.

Božji kruh je namreč tisti, 
ki prihaja iz nebes

in svetu daje življenje.«
Rekli so mu: »Gospod,

daj nam vselej tega kruha!«
Jezus jim  je rekel:

»Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, ne bo lačen;

in kdor veruje vame, ne bo nikoli žejen.

(Jn 6,32-35)



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

CELODNEVNO ČAŠČENJE – ŽUPNIJSKO 
PRAZNOVANJE

Ko je Jezus zbral svoje učence pri 
zadnji večerji, je rekel velike besede: 
Srčno sem želel jesti to velikonočno 
jagnje z vami (Lk 22,14). Včasih je vi-
deti, da smo svoje versko doživljanje 
spravili pretirano v neko razumnost, 
formalnost, ki ji manjka Jezusove pri-
srčnosti, domačnosti, blagega sočutja 
– nenarejene ljubezni. Radi kompli-
ciramo, namesto da bi se preprosto, 
otroško veselili. 

Letos bomo ob dnevu celodnevne-
ga čaščenja, ko se kot župnija ves dan 
zahvaljujemo Jezusu, da je ostal med 
nami v kruhu ljubezni, imeli tudi pra-
znovanje župnikove sedemdesetle-
tnice. Zelo sem vesel, da je kar veliko 
ljudi, ki to razume kot župnikovo pri-
ložnost, da svojim duhovnim otrokom 
pokaže pozornost, jim želi narediti 
veselje, podobno kot ga je Jezus na-
redil svojim učencem. Daleč od tega, 
da bi to bilo samo za nekatere, ki so 
po raznih dejavnostih bliže župniku. 
Župniku ste prav vsi zelo blizu in če 
kaj, se trudim, da bi bil do vseh enak 
in si prizadevam, da bi ne delal razlik. 
Kakor sem zelo hvaležen vsem, ki ste 
v najrazličnejših službah in na vse-
mogoče načine sodelujete, večina pa 

ste izbrani izmed svojih vaščanov in 
skoraj se ni zgodilo, da bi kdo zavrnil 
svojo izvolitev. Vsi pa smo sopotniki, 
ki skupaj potujemo v tem času skozi 
življenje večni sreči naproti. Veliko 
mi je do tega, da bi vsi to razumeli in 
se veselili tistega, kar nas čaka. Ko se 
bomo zbrali po sklepu čaščenja skupaj 
na župnijskem vrtu, naj bi okusili ne-
kaj tistega veselja, ki čaka ljudi, ki se 
imajo radi, za vso večnost v nebesih.

Naj pridejo tudi otroci; in ker oni 
niso tako vajeni »uradne« večerje, bo 
zanje še posebej pekel na žaru, kar 
imajo oni radi. Vsi naj bi se torej ta 
večer počutili kot velika družina, ki se 
ima rada in skupno potuje obljublje-
ni sreči naproti. Verjetno bo treba kaj 
potrpeti, si kar sami postreči, čeprav 
so sosedje na Vidmu neverjetno veli-
kodušno pripravljeni vse organizirati. 
Naj se resnično pokaže, da smo si v žu-
pniji bratje in sestre, ki se skupaj vese-
lijo in znajo skupaj tudi potrpeti.



CELODNEVNO ČAŠČENJE bo tako 
kot vsako leto. Že v petek bo prišel 
k nam spovednik od drugod, ki bo 
spovedoval že pred mašo in med njo, 
potem pa celo soboto. Maševali bodo 
dopoldne nekateri naši duhovniki ro-
jaki, sklep pa bom vodil sam v zahvalo 
Bogu za vse dobrote, s katerimi me 
obsipava, in prošnjo za vse vas, da bi 
po srečnem življenju dosegli še sreč-
nejšo večnost.

SPORED ČAŠČENJA NA VIDMU

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

Naslednjo soboto, 1. avgusta, bo ce-
lodnevno čaščenje v Ponikvah. V Poni-
kvah je ta dan posebno lepo, dan mo-
litve in hvaležnosti. Tudi letos bomo 
pričeli s čaščenjem ob osmih, ko mo-
lijo žene in dekleta, ob devetih možje 
in fantje, ob desetih bo sveta maša, po 
njej pa bomo molili dekanijski duhov-
niki. Opoldne bomo Najsvetejše spra-
vili, ob 16.00 pa molijo spet žene in 
dekleta, ob 17.00 možje in fantje in ob 
18.00 bo sklep čaščenja s petimi litani-
jami in sveto mašo.

SREČANJE ZA STAREJŠE, BOLNE IN 
INVALIDE bo v naši župniji letos v ne-
deljo, 26. julija. Kar precej ljudi je, ki 
ne morete redno prihajati v cerkev. To 
nedeljo vas ob 17.00 posebno lepo va-
bimo k sveti maši, prejemu zakramen-
tov, delili pa bomo tudi, kdor bo želel, 
bolniško maziljenje. Sveto mašo bo 
vodil naš rojak dr. Janez Vodičar, pro-
fesor in prodekan na teološki fakulteti 
v Ljubljani.

Po sveti maši župnijska KARITAS 
pripravlja za vse pod arkadami dru-
žabno srečanje. Vse prosimo, da bi se 
potrudili in omogočili svojcem to sre-
čanje, ki jih duhovno in telesno okre-
pi.

Prisrčno vabljeni tudi iz doma Sv. 
Terezije in iz Ponikev.

Praznovanje sv. Ane bo v Podpeči v 
nedeljo, 26. julija, z mašo ob pol enaj-
stih. Na Vidmu ob pol enajstih ne bo 
svete maše.

Žegnanje za Bruhanjo vas bo v nede-
ljo, 2. avgusta, z mašo ob pol enajstih.

Krištofova nedelja, ko po vseh ma-
šah zmolimo molitev in blagoslovimo 
avtomobile, je 26. julija. Na voljo bodo 
tudi letos Krištofove nalepke, ki jih 
boste lahko vzeli pri izhodih iz cerkve, 
kot tudi posebne molitve šoferjev. Vsi 
pa lahko darujemo nekaj za misijon-
ska vozila, saj naši misijonarji vozijo 
po zelo slabih cestah in jim tako po-
magamo k nabavi ali popravilu njiho-
vih vozil.



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

Krstna nedelja je 2. avgusta. Ta dan bodo, upamo, 
zadnji krsti pri sedanjem krstnem kamnu, potem pa 
župnijsko cerkev zaradi obnove zapremo.

Priprava na krste bo 23. julija ob 20.00.

Praznik gospodinj na 
god svete Marte bomo 
tudi letos obhajali v 
Kompoljah, in sicer dan 
prej, v torek, 28., ko bo 
tam sveta maša, h kateri 
ne vabimo le Društva po-
deželskih žena, ampak 
vse žene in gospodinje, 
ki skrbite za eno najbolj 
potrebnih reči za vsake-
ga človeka, za kar smo 
vam vsi hvaležni.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti JOŽICE 
VRABEC so dali dar za 
cerkev: hčerka Suzana, 
sestra Sonja in družina 
Rus iz Kočevja.

Pon. 20. 7.
Marjeta Ant.

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Kristina Kovačič, obl., V.
Jožica Vrabec, 8. dan

Tor. 21. 7.
Lovrenc, 
Danilo

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Tone in vsi Lohkar, B. v., obl.
Vsi Klavsovi in Hren

Sre. 22. 7.
Magdalena

Vid. 7.00 Marija in Ludvik Cimerman, M. v., obl.
Marija Bradač

Čet. 23. 7.
Brigita Šv.

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Pirčevi in Zadravčevi
Jože in Frančiška Grm

Pet. 24. 7.
Krištof

Vid. 19.00 Za domače in sorodnike
Terezija Jamnik

Sob. 25. 7.
CELOD. 

ČEŠČENJE
Jakob

Vid.
Vid.
Vid.

7.00
10.00
18.00
18.00
18.00

Kristina Samec, obl., Z. v.
Mojca in Marija Šuštar, M. v.
V zahvalo in priprošnjo
Frančiška Kralj
Margareta Hekič

Ned. 26. 7.
17. m. letom

Joahim in Ana

Vid.
Pon.
Pdč.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 17.00

Za farane
Jože Levstik, obl.
Frenk in vsi Jerkinovi
Janez Šuštar od Šporarjevih, V.

Pon. 27. 7.
Gorazd, 
Klimen

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Ivan in Franč. Kaplan, V. 14
Ana Lenarčič

Tor. 28. 7.
Viktor

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Julka Zabukovec in vsi Ambroževi, Pdč.
Marija Germ, 30. dan
Za vse gospodinje

Sre. 29. 7.
Marta

Vid. 7.00 Vsi Mohar, C. 16

Čet. 30. 7.
Peter Krizolog

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Viljem Babič, obl., B. v.
Stane Mramor

Pet. 31. 7.
Ignacij Loj.

Vid. 19.00 Jože Mohar, Pdč., obl.
Anton Francelj

Sob. 1. 8.
Alfonz L.
Celod. č.  
v Pon.

Vid.
Pon.
Pon.
Kom.

8.00
 10.00
 18.00
 19.30

Ivan in vsi Nučič, C.
Vsi Lukatovi
Vsi Shawishevi
Vsi pok Štihovi 124

Ned. 2. 8.
18. m. letom
Porcijunkula

Vid.
Pon.
B. v.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
14.00

Za farane
Vsi Francetovi, P. 9
Za vaščane
Tone Kastelic in za zdravje


