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Beseda živega Boga

Ko je Jezus
prišel na ono mesto,

je pogledal gor in mu rekel:
»Zahej, stopi hitro dol;

zakaj danes moram
ostati v tvoji hiši.«

In stopil je hitro dol
in ga z veseljem sprejel.

Ko so to videli,
so vsi godrnjali:

»Ustavil se je
pri grešnem človeku.«

(Lk 19,5-7)

Cestninar pa je
od daleč stal in še oči ni

hotel povzdigniti proti nebu,
ampak se je trkal na prsi

in govoril: »Bog, bodi
milostljiv meni grešniku!«

Povem vam:
»Ta je šel opravičen

na svoj dom, oni pa ne;
zakaj vsak, kdor se povišuje,

bo ponižan in, kdor se ponižuje,
bo povišan.«

(Lk 18, 13-14)



Letos je 100 let, od kar se je v Fatimi 
angel prikazal trem pastirčkom. Hotel 
jih je pripraviti na Marijina prikazova-
nja leto zatem. Najprej so videli izre-
dno lepo svetlobo. V njej je stal angel 
in jih povabil, naj se mu približajo in 
se ne bojijo. Naučil jih je, kako naj mo-
lijo. Sam se je priklonil z obrazom do 
tal in molil: Moj Bog, verujem vate, 
molim te, upam vate in te ljubim nad 
vse. Prosim te odpuščanja za vse, ki 
ne verujejo, ne molijo, ne upajo in te 
ne ljubijo. To molitev so potem stalno 
molili, kar je tudi Marija, leto zatem 
tako poudarjala. Molitev, še posebno 
za spreobrnjenje grešnikov in pokora, 
prinaša spreobrnjenje.

Ko smo pred leti vpeljali molitvene 
skupine po vaseh in se je srečanj ude-
leževalo veliko število ljudi, je prišel za 
postno predavanje k nam tudi znani 
psiholog dr. Ivan Vodeb, nekaj let za 
njim pa kanonik dr. Ivan Merlak, sta 
pred predavanjem naredila sprehod 
pa dolini. Oba sta rekla: »Tako prijetno 
in pomirjevalno kot tukaj, se počutim 
le malo kje. Ali se tu veliko moli?« Ko 
sem jima povedal, da se v naši župni-
ji moli še skoraj v vsaki družini in da 
imamo v vsaki vasi molitveno skupi-
no, sta rekla, da je to vir tega izredne-
ga miru in dobrega počutja.

Zadnje čase se je tudi med nami 
marsikaj zelo spremenilo. Hvala Bogu, 

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

23. oktobra je misijonska nedelja. 
Slovenija ima več kot 70 misijonarjev. 
Ponosni smo, da je med njimi tudi naš 
rojak Anton Grm, ki deluje v misijonu v 
Mozambiku, kar boste lahko brali tudi 
v Misijonskih obzorjih. Delo misijonar-
jev je zelo različno, saj zaobjema tako 
pastoralno delo kakor socialno pomoč 
ljudem. Misijonarji gradijo cerkve, 
šole, dispanzerje, ceste … Ob tem pa se 
tudi aktivno ukvarjajo z ozaveščanjem 
ljudi v šolah, zdravstvenih centrih … 
Dobrote ni nikoli preveč in dela niko-

li na zmanjka. Ne spomnimo se nanje 
le na misijonsko nedeljo – podpremo 
jih lahko vsak dan v letu: finančno in 
materialno, pa tudi z iskreno molitvi-
jo zanje. Za najbolj pogumne, ki čutijo 
poklic v sebi, pa zagotovo velja povabi-
lo, da se jim pridružijo v misijonskih 
deželah. Na misijonsko nedeljo bomo 
vsak po svojih močeh darovali za misi-
jone pri mašah, po njih pa dobili tudi 
misijonske žepne koledarčke. Teden 
prej in pozneje pa še posebej tudi v 
skupinah molimo za misijone.

Misijonska nedelja

Molitev in molitvene skupine



mnoge družine vsaj še nekaj molijo, 
tudi molitvene skupine še obstajajo, so 
pa marsikje že zelo oslabele, marsikje 
pa tudi ugašajo, kar je neprecenljiva 
škoda. Kjer se, četudi manjša skupine 
vaščanov zbere skupaj in moli za vso 
vas, za vso župnijo in za ves naš na-
rod, je resnično dobesedno Jezus med 
njimi in po njegovih besedah smemo 
upati, da jim bo vse izpolnil Oče, ki je 
v nebesih.

Morda postaja moj glas in prošnja 
marsikje glas vpijočega v puščavi, a si 
nikdar ne bi mogel odpustiti, da vas k 
temu nisem spodbujal, vabil in prosil. 
Če ne prej, mi boste ob smrti vsi hva-
ležni prav za to. V vsaki skupini je kdo, 
ki se čuti malo bolj odgovornega. Vse 
take vabim v sredo, 19. oktobra, ob 
19.00 na pogovor v župnišče.

Isto bi ponovil za biblično skupino 
in za zakonske skupine. Povsod je 
čutiti neko starost, utrujenost, one-
moglost, zapiranje vase in svoj majhen 
krog. Ali nam to prinaša več zadovolj-
stva in sreče? Zdi se mi, da ne. Trkam 
na vaša srca in vest. Bog nas kliče in 
čaka. Včasih se res ne da in so razme-
re, ko je nemogoče priti. Veliko pa je 
tudi komodnosti, ko se ne potrudimo, 
pa tudi ne znamo potrpeti, ko ni vse 
po našem okusu. Ravno take žrtve pa 
prinašajo Božji blagoslov.

Birmanske skupine so pričele s svojimi 
zbiranji. 59 birmancev je razdeljenih v 
sedem skupin. Vodi jih 16 animator-
jev. Do 1.11. naj se tudi vsak birmanec 
odloči, v kateri interesni skupini bo 
sodeloval. Te bodo namesto verouka 
in v njih naj bi vsak birmance pokazal, 

kako bi on lahko sodeloval in kaj nare-
dil za župnijo. Te skupine bodo: dram-
ska, učenje peke poprtnika in drugih 
prazničnih jedi, pevska, pritrkovalska 
in karitativna.

Za duhovne vaje birmancev smo 
morali določiti 2 termina, da ne bo 
prostor zaseden. Določena sta viken-
da: zadnji v januarju in prvi v febru-
arju. Ob zadnji birmi so bili birman-
ci zelo zadovoljni v Leničevem domu 
blizu Kostanjevice. Tudi letos smo se 
dogovorili tam.

Informativna tabla  
pod korom župnijske cerkve

Upamo, da ste že vsi opazili tablo 
pod korom, kjer je v sliki in besedi ra-
zložena celotna naša župnijska cerkev. 
Posebej za tujce, ki jo obiščejo, pa tudi 
za vsakega izmed nas je koristno, da 
ve, kaj vse imamo v naši cerkvi. Tablo 
je oskrbelo turistično in kulturno dru-
štvo Dobrepolje, za kar se jim najlepše 
zahvaljujemo.

Mašo za pedagoge bo imel p. Silvo 
Šinkovec v Podpeči 6. novembra ob 
15.00 Veseli bodo, če se jim pridružijo 
tudi naši pedagoški delavci.

Iščemo dva svetopisemska 
nahrbtnika 

Lani smo na predlog ŽPS izdelali 
3 svetopisemske nahrbtnike. V njih 
se nahaja  izvod Svetega pisma, list z 
navodili in zvezek, v katerega lahko 
vpišemo svoje vtise. Dva sta potovala 
med prvoobhajanci iz Vidma, eden pa 
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Pon. 17. 10.
Ignacij A.

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Starši, Tone in vsi Mikljičevi, C.
Tatjana Lenarčič
Mirjam Merklin

Tor. 18. 10.
Luka, Ev.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Feliks Perko, Z.v., obl.
Alojz Prijatelj, K. 120, obl.

Sre. 19. 10. Vid. 7.00 Marija Kastelic, C., obl.
Čet. 20. 10.

Rozalina
Vid.
I. G.

19.00
18.00

Anton Novak, M. v., obl.
Franc Zaletelj, obl.
Anton Kastelic

Pet. 21. 10.
Uršula

Vid. 19.00 Anton Adamič, Pdg.
Stane Pugelj, Vid., obl.

Sob. 22.10.
Janez  

Pavel II.

Vid.
Kom

8.00
19.30

Leopold Šuštar in vsi Pečnikovi, Pdc., o.
Rozi Pirc, obl.
Banka Meglen

Ned. 23. 10.
30. med 

letom,  
misijonska

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane in misijone
Mimi in Janez Kastelic
Milan Pečjak, obl.
Ana Nučič, 30. dan

Pon. 24. 10.
A.M. Klaret

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Katarina Markuta, obl.
Za zdravje

Tor. 25. 10.
Darinka

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Janez Kosi, obl., Pdč.
Vsi Drnulc, K. 86

Sre. 26. 10. Vid. 7.00 Bernarda Mohar, Cesta, obl.
Čet. 27. 10.

Sabina
Vid.

Hoč.

19.00

19.00

Janez Žnidaršič, V., obl.
Marija in Anton Novak, V. 7, obl.
Vsi Pajkovi
Marija Žnidaršič

Pet. 28. 10.
Simon in 

Juda Tadej

Vid. 19.00 Roza in Franc Klinc, C., obl.
Izidor Šporar, obl.

Sob. 29. 10.
Mihael Rua

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Alojz Erčulj, Zg., obl.
Jože Tekavčič, vsi Lizni, Hinje

Ned. 30. 10.
31. med 

letom
Marcel

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Marija Adamič, obl.
Vsi Severjevi, iz Ceste
Pavle in Ivana Vidmar, obl.

je bil v Kompoljah. Kompoljski se je vrnil, ona dva pa 
sta ostala nekje pri družinah. Lepo prosimo, da bi jih 
prinesli k verouku in jih bomo dali naprej, saj je zelo 
koristno, da čim več družin obišče Sveto pismo.

Mladina se dobiva vsako soboto v mladinskem cen-
tru. Mesečno pa bo za vse mlade duhovno srečanje. 
Več boste zvedeli pri oznanilih ob nedeljah in po med-
sebojnem obveščanju. Vsi mladi lepo vabljeni!

Duhovna akademija 
že drugo leto odpira 
svoja vrata vsem, ki se 
želijo neformalno izo-
braževati v odnosu do 
sebe, Boga, bližnjega 
in družbe. Več na sple-
tni strani www.duhov-
naakademija.si in na 
letakih za klopmi.

Redna seja ŽPS je v 
ponedeljek, 17.10 ob 
20.00.

DOGAJANJA  
V ŽUPNIJI

V Božje otroke so bili 
na krstno nedeljo v ok-
tobru prerojeni: Gaja 
Babič iz Bruhanje vasi, 
Nejc Štrubelj iz Vidma, 
Nuša Mohar iz Podpe-
či, Luka Mišljenovič iz 
Male Ilove Gore, Blaž 
Meglen iz Zdenske vasi 
in Zana (Suzana) Grm 
iz Kompolj. Molimo, 
da bi jih Bog in njihovi 
zavetniki ob naših mo-
litvah in dobrem zgle-
du pomagali postati 
dobri kristjani. 


