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Beseda živega Boga
za tiho in cvetno nedeljo Gospodovega trpljenja

Ko pa je šel dalje, so na pot
razgrinjali svoje plašče.

In ko se je že bližal 
pobočju Oljske gore,
je začela vsa množica

učencev z močnim glasom
veselo hvaliti Boga

za vsa čudovita dela,
ki so jih videli. Klicali so:

»Blagoslovljen kralj, ki prihaja
v Gospodovem imenu;

mir v nebesih 
in slava na višavah!«

(Lk 19,36-38)

Ko pa ga niso
nehali vpraševati,

se je vzravnal in rekel:
»Kdor izmed vas je brez greha,

naj prvi vrže kamen vanjo.«
In spet se je pripognil

in pisal po tleh.
Ko pa so to slišali,
so drug za drugim

odhajali ven –
počenši od najstarejših –

in je ostal sam
in žena v sredi.

(Jn 8,7-9)



11. radijski misijon pod 
naslovom JEZUS, OBLIČJE 
BOŽJEGA USMILJENJA

bo od 13. do 19. marca v programu 
radia OGNJIŠČE. Vodili ga bodo papeški 
pridigar p. Raniero Cantalamessa in 
slovenski bratje kapucini. Posebnost 
letošnjega misijona bo romanje relikvije 
svetega patra Pija po Sloveniji. Relikvije 
bodo v vseh krajih, kjer delujejo 
kapucini.

Namesto  
postnega pisma

Dragi moji farani!

Skoraj vsako leto vam v postu napišem 
pismo, v katerem vas opozorim na to in 
ono, kar tisto leto čutim kot vaš dolgo-
letni župnik, da bi bilo dobro razmisliti. 
Letos sem vam že v zadnjih Oznanilih, 
po katerih z vami vzdržujem stik, pove-
dal nekaj takih stvari, nekaj pa bi vam 
jih v pričujočih. 

Nahajamo se v svetem letu usmilje-
nja. Sedanji papež je res izbran po Sve-
tem Duhu in razume, kaj je v sedanjem 
času najbolj potrebno. Vidi stiske med 
narodi v svetu, vidi reke beguncev, vidi  
in ve pa tudi za neznosno stisko mno-
gih ljudi, ki živijo morda v zunanjem 
blagostanju, v srcu pa so polni nemi-
ra, strahov in težav. Bog za nikogar ni 
brezčuten, tudi za tiste ne, ki ga tajijo, 
zanemarjajo, pozabljajo ali morda celo 
preklinjajo, ker ne vedo, kaj delajo, in 
ne vedo, da so se obrnili proti tistemu, 

ki jih najbolj ljubi, jim želi najboljše in 
jih more do tega tudi pripeljati. Papež 
pa vabi tudi vse ljudi, da bi posnemali 
Božje dobrotljivost in milobo in po Bož-
jem zgledu znali odpuščati in biti polni 
usmiljenja in velikodušne dobrote do 
svojih soljudi.

Božje umiljenje je najbolj vidno v za-
kramentu spovedi, ki očiščuje naša srca 
in jim vrača nedolžnost. Ko gremo k sve-
ti spovedi, še posebno mislimo prav na 
to in tudi sami v srcu odpustimo sebi in 
vsem ljudem in se z vso močjo oklenimo 
Kristusa – Odrešenika. Ponovno vse va-
bim; vzemimo si za spoved čas, pogovo-
rimo se z duhovnikom, ki je namestnik 
Kristusa in po njem Bog odpušča in vra-
ča mir v naša srca.

Ko smo obnavljali žup. cerkev, smo 
spovednici, ki sta bili ob stranskem vho-
du in sta kvarili celotno podobo, eno 
namestili v kiosku, drugo pa dali v Poni-
kve, kjer se čudovito prilega prostoru in 
je  tudi zelo praktična za spovedovanje. 
Hvala tudi ključarju Romanu, ki jo je 
opremil z vsemi svetlobnimi pripomoč-
ki, da veste, kdaj je možno opraviti sveto 
spoved.

Ko apostol Pavel piše svojemu lju-
bljenemu učencu Timoteju, ga spomni, 
naj opominja in uči, spodbuja in svari z 
vsem potrpljenjem in učiteljsko zavze-
tostjo (prim 2 Tm 2). Tudi duhovniki 
moramo včasih opozoriti na nekatere 
napake, ki se vselijo med nas. Ena takih 
je zamujanje. Ni to le v zamujanju na ra-
zne vaje in k verouku, ko nekateri kar 
redno zamujajo in jih mora cel razred 
čakati. Zamujanje se je razpaslo celo na 
samo sveto mašo. Pred leti mi je rekel 
duhovnik, ki je imel pri nas duhovno 
obnovo, kako je lepo v vaši župniji, ko 
ljudje pridejo točno in pri maši sodelu-
jejo in poslušajo. Danes bi ravno glede 
zamujanje tega ne mogel več reči. Pevci 

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE



skoraj ne morejo zapeti uvodne pesmi, 
ker jih še ni, vsi pa ob začetku maše šele 
prihajate v cerkev. Spomnimo se besed 
Jezusa, ki jih je govoril o dekletih, ki so 
čakale na ženina, da jih povabi na svat-
bo. Tiste, ki so zamudile, so našle vrata 
zaprta. Ob začetku svete maše bi moralo 
biti vse zbrano občestvo skupaj in Kri-
stusa, ki prihaja v osebi duhovnika, stoje 
pozdraviti z uvodna pesmijo. Razume-
mo, da se včasih zgodi, ko res ne moreš 
priti točno. Za mnoge pa je to postala 
grda navada.

Lepo je, da ste bralci v cerkvi zadnje 
čase v prvi klopi in od tam prihajate k 
ambonu. Rad bi vas spomnil samo še 
na to, da je prva mašna prošnja, ki je 
vedno pred berilom in jo moli ali poje 
duhovnik, posebno važna. Duhovnik v 
imenu vsega ljudstva Bogu pove, kar je 
ta tisto srečanje najbolj značilno. Vsi jo 
dobro poslušajte in tudi bralci naj med 
njo mirno poslušajo, šele ko rečemo 
amen in pritrdimo duhovniku, naj nam 
res Bog to, kar je prosil, podeli, pridite 
k ambonu.  

Mogoče se kdaj zgodi, da kdo naroči 
za sveto mašo, pa se listek, na katerega 
duhovnik zapiše, izgubi. Če bi vsi prišli 
naročit mašo v pisarno, kjer se naha-
ja knjiga vpisov maš, bi se to skoraj ne 
moglo zgoditi. Lepo prosimo, da imate 
razumevanje, da se tudi duhovnik lahko 
zmoti, kaj izgubi ali pozabi, zato ga vlju-
dno opozorite, če v določenem času ni 
bilo naročene maše, in se bosta pogovo-
rila. Nikoli tega ne stori noben duhovnik 
namerno in bo vesel vašega opozorila. 
Hvala Bogu, da vsaj načelno ne dajete ob 
naročilu tudi daru za mašo, ker bi sicer 
vaš dar imel duhovnik na vesti. Bodimo 
si torej prijazni in se opozorimo.

Rad bi se kot vaš župnik ponovno 
vsem zahvalil za mnogo izkazanih do-
brot in pozornosti, ki jih nudite tako 

svojim cerkvam kot svojih duhovnikom. 
Dolgove za obnovo žup. cerkve z vašo 
pomočjo lepo poravnavamo. Hvala tudi 
vsem, ki dajete za biro in tako dokazu-
jete, da razumete, da smo duhovniki 
vaši in zaradi vas. Hvala za vso pomoč 
pri opravljanju bogoslužja. Tu bi pose-
bej rad izrazil hvaležnost mežnarjev, 
za katere da vsako leto vsaka družina v 
vrednosti enega daru za mašo. Bog vam 
povrni tudi za majhne pozornosti, ko 
marsikdo pride in počisti kak prostor v 
župnišču ali veroučnih prostorih, prine-
se kako dobroto in jo, če nas ni, kar obe-
si na vrata, in še na mnoge načine po-
kažete svojo dobroto in ljubezen. Take 
pozornosti še posebej naredijo življenje 
prijetno in lepo.

Želim vam lep še preostali del postne-
ga časa in duhovno bogato praznovanje 
velikonočnih praznikov

 vaš župnik Franc 

VELIKONOČNO SPOVEDOVANJE bo 
za šolarje v tednu od 13. do 19. marca. 
Tudi bolnike po domovih prijavite čim 
prej. Spovednik od drugod bo pri nas že 
na cvetno soboto, ko bo spovedoval že 
pri maši v Kompoljah in nato na Vidmu. 
Prav tako bosta spovedovala dva duhov-
nika pri vseh mašah na cvetno nedeljo 
in popoldne pri križevem potu.

TIHA NEDELJA, 13. marca, bo v zna-
menju prvega romarskega shoda pri 
Svetem Antonu. Sveta maša bo tam ob 
pol enajstih. Istočasno pa bo tudi žegna-
nje v Hočevju, saj je naslednja nedelja že 
cvetna. Na tihi ponedeljek pa bosta obe 
maši kot navadno pri Svetem Antonu.

Duhovna priprava na veliko noč bo le-
tos za vse pevce obeh mešanih zborov v 
ponedeljek, 14. marca, ob 19.00 zvečer.



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

Pon. 7. 3.
Perpetua, 

Fel.

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Druž. Oblak
Po namenu M. B.

Tor. 8. 3.
Janez od 

Boga

Vid.
Kom.

7.00
18.00

Za zdravje družine iz Zg. 11
Franc in Ivana Pirc

Sre. 9. 3. Vid. 7.00 V zahvalo Mariji in angelu varuhu
Čet. 10. 3

40 mučencev
Vid. 18.00

18.00
Janez Perko, 8. dan
Bogdan Smrke, obl., Vid.

Pet. 11. 3.
Benedikt

Vid. 18.00 Janez Žgajnar, obl., Z. v.
Fanči Sever

Sob. 12. 3.
Inocenc

Vid.
Kom

8.00
18.30

Ciril Cimerman, obl., M. v.
Ivan in Kristina Meglen, obl., K. 79

Ned. 13. 3.
5. POSTNA, 

TIHA
Leander

Vid.
Pon.
S. A
Hoč.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 10.30
 18.00

Za farane
Milan Hočevar, obl.
Bogdan Jereb
Za vaščane Hočevja
Starši in Darja Strnad, Z. v.,12A

Pon. 14. 3.
Matilda

S. A..
S. A.

9.00
 18.00

Starši in Janez Novak, obl., B. v. 19
Za zdravje Braneta Čelig

Tor. 15. 3.
Ludovika

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Alojz Jamnik in vsi Pisančevi
Mirko in Vida Buščaj, obl.

Sre. 16. 3. Vid. 7.00 Starši in Ana Drobnič, C.
Čet. 17. 3.

Patrik
Vid.
Pdg.

18.00
18.00

Anton Prelesnik, obl., Z. v.
Vida Škoda, obl., Pdg.

Pet. 18. 3.
Ciril Jer.

Vid. 18.00 Jože Hren, Zg.
Julija Štrubelj

Sob. 19. 3.
Jožef,  

Jezusov 
rednik

Vid.
Pon.
Kom.
Vid.

8.00
 10.30
 17.00

 18.00

Jože in Ivan Kralj, obl., M. v. 22
Anton in Marija Hren, obl.
Klavsovi in Mari Kavčič
Franc Kastelic, obl., Zg.

Ned. 20. 3.
CVETNA
Klavdija

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.00
8.30

10.30
18.00

Za farane
Anton in Jožefa Tomšič, obl.
Starši Jakič, obl., Pdc.
Franc Ahačevčič, obl.

Oljčne vejice nam bodo tudi letos poslali iz primor-
skih župnij in jih boste lahko dobili na tiho nedeljo po 
vseh mašah. Dar zanje pa gre za obnovo primorskih 
cerkva.

Šolska maša bo  spet v soboto, 12. marca. Pripravljata 
jo 7. in 5. razred. Naslednjo soboto, 19. marca, na pra-
znik sv. Jožefa, pa pripravijo šolsko mašo ob 9.00 6., 4. 
in 3. razred. 

Bralci pri nedeljskih 
večernih mašah naj bi se 
sami javili v zakristiji, so 
predlagali člani ŽPS na 
zadnji seji. Vedno pride k 
večerni maši veliko takih, 
ki ste vajeni branja Božje 
besede. Lepo vas prosi-
mo, da se sami javite, da 
nima mežnar preveč dela 
z iskanjem bralcev.

Na seji ŽPS smo se 
pogovarjali tudi o sveto-
letnem romanju, ki ga 
bomo organizirali pred-
vidoma v soboto, 25 ju-
nija, in sicer v svetoletne 
cerkve na Štajerskem in v 
Prekmurju. 

Nova maša rojaka Jer-
neja Šuštarja bo 10. julija 
in bo obenem tudi neke 
vrste župnijski dan. Nova 
maša je tako velik in lep 
dogodek, da nas vse vabi 
k pripravi nanj. Pa tudi 
župnijski dan, ko smo fa-
rani skupaj na kosilu, je 
razlog posebnega veselja.

Priprava na krste, ki 
bodo 3. aprila, bo v sredo, 
23. marca, ob 20.00. 

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝
Ob smrti svojcev je 

dala za pokojnega brata 
Cirila Novaka dar za cer-
kev sestra Marija.


