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Beseda živega Boga

In pristopil je
ter se dotaknil nosil –
nosivci pa so obstali –
in je rekel: »Mladenič,
rečem ti: Vstani!«
In mrtvi je sedel
in začel govoriti;
in dal ga je njegovi materi.
In vse je obšel strah in
hvalili so Boga ter govorili:
»Velik prerok
je vstal med nami«
in »Bog je obiskal
svoje ljudstvo«.

In obrnivši se k ženi je Simonu rekel:
»Vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo:
vode za noge mi nisi dal,
ta pa mi je s solzami močila
noge in brisala s svojimi lasmi.
Poljubil me nisi; ta pa, odkar je prišla,
ni nehala poljubljati mojih nog.
Z oljem mi nisi mazilil glave, ta pa mi je
z dišečim oljem mazilila noge.
Zato ti povem: Njeni mnogi grehi
so odpuščeni, ker je mnogo ljubila;
komur pa se malo odpusti, malo ljubi.«
Njej pa je rekel:
»Tvoji grehi so odpuščeni.«

(Lk 7,14-16)

(Lk 7,44-48)

Obisk Marije romarice
Ob stoletnici Marijinih prikazovanj v
Fatimi in ob 25-letnici naše samostojne Slovenije bomo imeli veliko čast,
da bo tudi našo domovino in župnijo
obiskal kip fatimske Matere Božje. V
našo župnijo bo prišla iz Velikih Lašč
v ponedeljek, 6. junija, ob pol devetih
zvečer. Mnogi se spomnite, kako je
bilo to pred dvajsetimi leti, ko skoraj
ni bilo Dobrepoljca, ki bi je ne prišel
pozdravit, se ji za mnoge uslišane
prošnje zahvalit in jo marsikaj prosit.
Vsa župnija bo pričakala Marijo pred
cerkvijo. Naprosili bomo tudi vsaj
nekaj godbenikov, da bi ji zaigrali v
pozdrav, zbor in vsi pa bomo zapeli
fatimsko pesem. Duhovnik bo pokadil
kip, vsi pa nato zmolimo molitev POZDRAVLJENA KRALJICA. V sprevodu jo
bomo nato spremili v cerkev, vso pot
pa naj otroci posipajo cvetje. Ti gredo v
spremstvu katehistinj in mamic takoj
za križem, nato družine z majhnimi
otroki, pevski zbor, duhovnik in ministranti, nato kip Marije romarice, ki
ga nosijo 4 fantje, za njo pa člani ŽPS,
ključarji in nato vsi ostali verniki.
Kip bodo postavili na podstavek
pred glavnim oltarjem. Vsi nato zapojemo pesem Še gori ljubezen, nato pa
sledijo pozdravi.
Za pozdravi bomo opravili sveto
mašo, po njej pa šli v procesiji z lučkami čez Videm. Vsak si naj zato nabavi
svečko, s katero bo spremljal Marijo.
Med procesijo pojemo litanije. V procesiji pojdimo v istem redu, kot bomo
prinesli Marijo v cerkev. Ko se vrnemo
v cerkev, bomo zapeli še pesem Marija

skoz življenje, na kar bo celonočno čaščenje. Iz vsake vasi skušajte priti častit Marijo, vsak naj ji tudi z dotikom
ali poklonom izroči sebe in vse svoje
in nato molite rožni venec, uro molitve v čast Mariji, naj pa bo tudi nekaj
časa tihota, da lahko vsak v miru pove
Mariji svoje želje.
SPORED ČAŠČENJA:
22.00–23.00 Ilova Gora,
Hočevje in Kompolje
23.00–24.00 Ponikve
24.00–1.00
Zagorica
1.00–2.00
Zdenska vas
2.00–3.00
Cesta
3.00–4.00
Podpeč in Podgora
4.00–5.00
Podgorica in
Bruhanja vas
5.00–6.00
Predstruge in Vodice
6.00–7.00
Videm

Ob 7.00 bomo Marijo odnesli v Dom
Svete Terezije, kjer jo bodo lahko tudi
starejši počastili, in nato bo skupna
sveta maša, h kateri ste vabljeni vsi, ki
morete priti. Po maši pa se bomo poslovili od Marije in jo izročili Strugam.
Ponovno vse vabim: ne zamudimo milostnih trenutkov, ki nam jih Bog daje
s tem obiskom.

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

dajatve. Drugega ne morem, kot da
vam ponovno rečem: Bog vam povrni!
Kdor pride v našo cerkev, pravi: Je pa
res lepa in urejena. In to je ponos cele
župnije.

Srce Jezusovo, dan
posvetitve novomašnika
Jerneja

SVETOLETNO ŽUPNIJSKO ROMANJE
v Prekmurje in Maribor, bo 25. junija na

Na praznik Srca Jezusovega, 3. junija, bo v Ameriki v stolnici, kjer je pokopan naš Božji služabnik škof Friderik
Baraga, posvečen v duhovnika naš rojak Jernej Šuštar iz Podgorice. Njegovi domači se bodo seveda posvečenja
udeležili, vse prijatelje, znance in ostale farane pa vabimo ta dan k sveti maši
v našo župnijsko cerkev, kjer bo na ta
lepi praznik sveta maša prav zanj, da
bi bil Jernej res dober in zvest duhovnik, po srcu Jezusovem. Tudi sicer priporočamo, da zanj in za vse letošnje
novomašnike radi molimo. Molimo pa
tudi za nove duhovne poklice, saj jih je
zadnje čase vse manj.

Žegnanje pri Svetem Antonu bo v nedeljo, 12. junija, 13., na sam god, pa bo
romarski shod pri svetem Antonu z mašama dopoldne in zvečer, naslednjo nedeljo, 19. junija pa bo žegnanje v Kompoljah.

ZAHVALA
Veliko hvaležnost čutim do naše župnije. Te dni je dvestoti prinesel svoj
dar za obnovo cerkve in z veseljem
vam lahko povem, da bodo dolgovi
kmalu poravnani. Vaša velikodušnost
je zelo velika, kar je najlepša lastnost
kristjana.
Tudi za rože in krašenje ste že zbrali v Podpeči, Bruhanji vas in Predstrugah. Z vašo veliko dobroto more
župnija poravnavati vse obveznosti in

praznik državnosti. Kar nekaj se vas je
že prijavilo. Čim prej se odločite in se
prijavite. Ob prijavi lahko prispevate 10
evrov za prevoz, ostalo pa se bomo dogovorili na samem romanju. V svetem
letu je romanje sestavni del kristjanovega udejstvovanja, zato lepo vabljeni.

Darovanje za socialno zavarovanje
duhovnikov bo v naši župniji pri vseh
mašah v nedeljo, 5. junija. V imenu škofov se vam vnaprej zahvalimo, saj tako
pomagate tistim duhovnikom, ki težko
plačajo te prispevke.

Veroučna spričevala bodo dobili vsi šolarji v soboto, 11. junija, pri šolski maši
ob osmih. Vse šolarje pa tudi starše zato
vabimo, da se te zahvalne maše zanesljivo udeležite, saj je zelo neprijetno in
nehvaležno, da učenec, ki je obiskoval
verouk, ne pride na koncu po svoje spričevalo. Podpisanega boste prinesli nazaj
pri verouku v tednu od 19. do 25. junija.
Redna seja ŽPS, ta bo tudi zadnja v
tem pastoralnem letu, bo v ponedeljek,
13. junija, ob 20.00 v župnišču.

Dogodki v župnijski družini
V Božje otroke bodo v juniju sprejeti in s svetim
krstom vključeni v krščansko občestvo naslednji otroci: Liam Hočevar iz Podgorice, Matic Pirnat iz Grosupljega, Lana Novak iz Ponikev in Veronika Jakopič iz
Kompolj. Staršem čestitamo in se veselimo, da so spet
štirje določeni za večno srečo.

Pon. 30. 5.
Kancijan

Vid.
Pon.

19.00 Frančiška in Janez Tomšič, obl., Zg.
19.00 Vsi Mullerjevi

Tor. 31. 5.
Obisk D. M.

Vid.
Kom.

19.00 Kastelic in Tomšič, V. 64
19.00 Vsi Rusovi, obl., K. 54

Sre. 1. 6.
Justin

Vid.

Čet. 2. 6.
Marcelin

Vid.
I. G.

19.00 Jože in Frenk Štih, Videm
19.00 Jože Šteh

Pet. 3. 6.
Srce
Jezusovo

Vid.

19.00 Jernej Šuštar, posvetitev v duh.
19.00 Vsi Samčevi, M. v, obl.

Vid.
Sob. 4. 6.
Kom
Srce Marijino
Rog
Ned. 5. 6.
10. med
letom
Bonifacij

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

Pon. 6. 6. Vid.
Prihod Marije
Tor. 7. 6.
Robert

Vid.
Kom.

Sre. 8. 6.
Medard

Vid.

Čet. 9. 6.
Vid.
Primož in Fel. Pdg.

7.00 Vinko Čampa, obl.

8.00 Franc Kastelic, obl., B. v.
19.30 Stanislav in starši Mustar, obl.
11.00 Za vse pobite v Rogu
7.30
9.00
10.30
19.00

Za farane
Alojz Oblak, obl.
Lavra Prijatelj, obl., K.
Joži, Sašo in vsi Grudnovi, Preds.
34., o.

20.30 V čast Mariji za vse naše potrebe
7.00 V domu Frančiška in vsi Purkat
19.00 Kristina Adamič, 30. dan
7.00 Terezija in Jože Žnidaršič, obl., Z. v.

Ob smrti svojcev
so darovali:
✝
Ob smrti Kristine Adamič so dali še dar za cerkev vnuki in Andrejini sodelavci. Dar za cerkev in
po 1 mašo so dali Šuštarjevi iz M. v. in Micka iz Dornberka. Za 6 maš in dar
za cerkev so dali molivci
iz Kompolj, za 2 maši so
dali prijatelji iz študentske
skupine, Froncovi iz Kompolj in Drobničevi iz Predstrug, ter skupina Prenove
v Duhu. Po 1 mašo pa so
dali še: Erčuljevi iz Zg.,
Dragica Adamič, Milka in
Janez Drobnič, Povzinovi s
Ceste in Marija Zupančič.

19.00 Franc Tomšič, obl., B. v.
19.00 Ivan Kastelic, obl., in Danijela B.

Pet. 10. 6.
Bogumil

Vid.

19.00 Anton Klinc, obl., B. v.
Marija Žnidaršič

Sob. 11. 6.
Barnaba

Vid.
Kom.

8.00 V poseben namen
19.30 Vsi Žnidaršič, K. 98

Vid.
Ned. 12. 6.
Pon.
11. med letom
S. A.
Adelajda
Vid.

Trajno
ljubezen
in
zvestobo sta si s poroko
obljubila na Krki Amalija
Purkat in Benjamin Škrjanec, v soboto, 28. pa bosta
storila v naši župnijski cerkvi enako Anja Drobnič in
Miha Tekavčič.

7.30
9.00
10.30
19.00

Ana in Janez Andolšek, obl.
Vsi Francelj, obl.
Za sosesko in farane
Starši in Anton Hočevar, Kom., obl.
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