
me božaš.
S tisočimi usti me 
poljubljaš.
S tisoči plodovi me hraniš.
Vse si mi podaril,  
vse, kar imam,
in vse, kar sem.
Na tisočih perutih  
me nosiš.
Pri tebi sem doma  
kot otrok.

št. 12,  4. junij 2017

Molimo ob božji besedi

Bog, zame si čisto blizu, 
zame si tu,
prisoten, da te občutim
in se te dotaknem.
Prisoten si v meni, 
bolj kot zrak  
v mojih pljučih,
bolj kot kri v žilah.
Bog, moj Bog,  
verujem vate:
tako kot slep človek 
verjame v sonce,
ne ker ga vidi,  
ampak ker ga občuti.
Ljubi Bog, z Jezusom  
si mi dal slutiti,
koliko ti je do mene.
Kako zelo me ljubiš!
Svojo ljubezen do mene 
si položil v vso naravo
in v ljudi okoli mene.
Ti si Bog ljubezni.
S tisočimi rokami  

Sveto obhajilo je neizmer-
no velik Božji dar človeku, 
za katerega je prav, da se 
pri vsaki sv. maši zahva-
limo osebno in skupno. 
V trenutkih po obhajilu 
naj bi človek kakor Marija 
pel hvalnico Bogu: »Moja 
duša poveličuje Gospo-
da, moje srce se raduje v 
Bogu, mojem zveličarju ... 
Velike reči mi je storil 
Vsemogočni, njegovo ime 
je sveto.«
Prav je, da se naša zahvala 
za obhajilo s sveto mašo 
ne konča. Naj odmeva še 
med tednom, da živimo 
iz daru te evharistije vsak 
dan, da lahko potem tako 
kot apostol Pavel tudi mi 
rečemo: »Ne živim več jaz, 
ampak v meni živi Kristus.«



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

SREBRNA MAŠA  
dr. Janeza Vodičarja

Že 25 let je minilo, odkar je imel 
novo mašo Janez Vodičar iz Zdenske 
vasi. Janez je kljub svojim velikim da-
rovom zelo skromen človek, zato tudi 
ni hotel ob srebrni maši kake izredne 
slovesnosti. Izbral si je kar žegnanjski 
dan pri Svetem Antonu, ki je v nede-
ljo, 18. junija. Prav lepo ste vsi vabljeni 
ta dan v to priljubljeno cerkev, da se 
bomo Bogu zahvalili tudi za duhovni-
ka Janeza, ki opravlja v Cerkvi na Slo-
venskem velike in pomembne službe, 
saj je profesor na teološki fakulteti v 
Ljubljani in v gimnaziji Želimlje.

Po sveti maši vse vabimo, da bi se 
ustavili pred cerkvijo, se posladkali s 
pecivom, ki ga bodo z veseljem spekle 
gospodinje iz Zdenske vasi in Ceste. 
Župnik bo poskrbel za kozarček vina, 
Sv. Anton pa za sok.

V premislek  
vsem v župniji

Pred nedavnim sta mi v pogovoru 
potožila starša odraslega sina, kako 
ju je zavrnil, ko sta mu svetovala, naj 
vendar skuša svojo neverno izvoljenko 
vprašati, ali se vendarle ne bi hotela 
poučiti o veri in prejeti zakramente. 
»Saj ne bom prvi, ki se ne bo poročil 
cerkveno,« jima je zabrusil. Vernim 
staršem, ki jim vera pomeni največ v 

življenju, se je zelo težko sprijazniti z 
dejstvom, da otroku, ki sta ga vzgajala 
v veri, vera pomeni tako malo.

Podobne občutke sem imel, ko smo 
tisti, ki poučujemo verouk v naši žu-
pniji, poslušali gospo Ano Špan Česen, 
ko nam je pripovedovala, kaj je pred 
časom doživela pri verouku v 7. razre-
du. Ga. Ana je profesorica v gimnaziji 
in pred nekaj leti so se preselili iz Lju-
bljane v našo župnijo in je sama in cela 
družina v župniji resnično dejavna in 
pomagajo, kjer le morejo. Lansko leto, 
ko je ta velik razred imel g. Marinko 
in je bilo stanje zelo težko, se je sama 
ponudila za pomoč pri verouku. Raz-
delila sta razred na pol in potem je 
šlo. V začetku letošnjega leta pa sem 
jo prosil, ali bi mogoče ona sama pre-
vzela oba sedma razreda, kar je v svo-
ji velikodušnosti sprejela. Glavnina 
razreda je gotovo dobra, nekaj pa je 
v njem takih, ki se jim nič ne da in v 
skupino vnašajo velik nemir, zgago, če 
se izrazim bolj ljudsko. Ob neki prilo-
žnosti so počeli take neumnosti, da se 
je odločila, da se z mesta katehistinje 
poslovi. 

Meni podobno kot onim staršem 
vera pomeni največjo vrednoto in sem 
prepričan, da je takih v Dobrepolju še 
veliko. Ker verouk pripravlja mlade 
ljudi na življenje, mi je zelo hudo, da 
nekdo, ki je pripravljen nuditi pomoč, 
zaradi objestnosti nekaterih to odpo-
ve. Vsi se moramo vedno znova zami-



sliti, kaj nam sploh pomeni vera, vero-
uk, kako spoštujemo tiste, ki nam to 
posredujejo in se trudijo, največkrat 
brez vsakega plačila.

Sklep verouka

Bliža se konec šolskega in veroučne-
ga leta. Kljub temu da se zgodi v ži-
vljenju marsikaj grenkega, je pa še več 
lepega in daje človeku pogum in polet. 
Večina otrok in staršev zelo resno je-
mlje verouk in so hvaležni svojih ka-
tehetom, kar lepo pokažete tudi tako, 
da radi darujete v spričevalo. Najlepše 
se vam zahvalim za to, saj je to dokaz, 
da delo katehistov cenite. 

Te dni zaključujemo ocene, ki so pri 
verouku bistveno boljše kot v šoli. Ve-
rouk je življenje, ne pa znanje, čeprav 
je dobro, da marsikaj vemo in znamo.

Na praznik svetega Rešnjega tele-
sa in krvi, ki bo 15. junija, bodo vsi 
učenci, ki pri nas obiskujejo verouk, 
dobili veroučna spričevala. Ta dan je 
popoldne ob šestih sveta maša in po 
njej slovesna procesija, h kateri smo 
vabljeni vsi, ki imamo vero in ljube-
zen do Jezusa, ki je ostal med nami v 
sveti hostiji. Po procesiji, v kateri naj 
gredo šolarji skupaj s starši, če pa ti 
zaradi služb ne bi mogli, naj se pridru-
žijo vaščanom svoje vasi, starejši pa jih 
ljubeče sprejmite in pokažite, kako se 
v procesiji obnaša. Po končani proce-
siji naj se vsak razred zbere ob tistem, 
ki jih je učil verouk, in sprejme spri-
čevalo. In kdaj naj spričevala vrnejo, 
kar se rado pozabi, saj jih nekateri še 
zdaj niso vrnili? Podpisana spričevala 
naj vrnejo vsi pri zahvalni sveti maši, 

ki bo v soboto, 24. junija, ob devetih. 
To je na praznik rojstva Janeza Krstni-
ka in dan pred praznikom državnosti, 
zato se vsi te svete maše udeležite, da 
bomo skupno molili za našo državo 
Slovenijo.

Pred kresnim dnevom, 24. 6., so 
tudi urne maše, ko se zberemo v vsa-
ki izmed cerkva v naši župniji in moli-
mo za blagoslov pri delu, za blaginjo, 
predvsem pa za mir in medsebojno 
spoštovanje. Pred sv. mašo blagoslo-
vimo vodo, s katero na kresni večer 
pokropite svoje njive, travnike in sa-
dovnjake. Lepo vabljena k tej maši vsa 
soseska, saj je izredno lepo, da se vsi 
vaščani zberemo in skupaj molimo za 
Božjo pomoč in blagoslov.

Praznik svetega 
Rešnjega telesa in krvi

To je eden najbolj priljubljenih pra-
znikov, ko verni tudi na zunaj poka-
žemo, koliko nam vera pomeni. Zara-
di služb in vsemogočih obveznosti je 
potrebno ta dan nekoliko več organi-
ziranosti, da se lahko ob 18.00 zbe-
remo najprej k sveti maši, nato pa k 
procesiji. Vsako leto druga vas postavi 
mlajčke pred cerkvijo in cerkev okra-
si, vaščani Vidma pa postavijo postaje, 
kjer se procesija ustavi in duhovnik z 
Najsvetejšim blagoslovi ljudi, kraje in 
vse, kar imamo. Zgrnimo se pri pro-
cesiji čim bolj ob kapelici, poslušaj-
mo Božjo besedo in prejmimo Božji 
blagoslov. Letos je za mlajčke na vrsti 
Bruhanja vas.



Darovanje za zava-
rovanje duhovnikov bo 
v naši župniji v nede-
ljo, 11. junija, pri vseh 
svetih mašah. Škofje 
se prav lepo v imenu 
vseh duhovnikov, ki 
težje plačajo prispevke 
za zavarovanje, prav 
lepo zahvaljujejo.

Ministranti ste lepo 
vabljeni k svojim sre-
čanjem, in sicer: na 
Vidmu v nedeljo, 11. 6. 
ob 16.00, v Ponikvah 
v ponedeljek, 5. 6., po 
večerni maši, v Kom-
poljah pa v torek, 6. 6., 
po večerni maši. Vsi, ki 
želite biti ministranti, 
se tega sestanka zago-
tovo udeležite. 

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti FRANCA 
BRADAČA so dali dar 
za cerkev in za 7 maš 
domači, Angela Perko 
in Tomoževi pa so dali 
vsak po 1 mašo. 

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

Pon. 5. 6.
Marija mati C.

Bin. pon.

Vid.
Vid.
Pon.

9.00
19.00

20.00

Franc Bradač, 8. dan
Lavra Prijatelj, obl., K.
Brane Miklič, 30. dan

Tor. 6. 6 Kom. 19.00 Jože Šporar, 30. dan
Sre. 7. 6. Vid. 19.00 Frančiška Purkat, obl., Zg.
Čet. 8. 6.
Medard

Vid. 19.00 Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v., obl.
Za zdravje

Pet. 9. 6. Vid. 19.00 Anton Klinec, obl., B. v.
Sob. 10. 6.

Bogumil
Vid.
Kom

8.00
19.30

Franc Tomšič, B. v., obl.
Ivan Lovšin

Ned. 11. 6.
Sveta Trojica

Barnaba

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Ivan in Marija Lenarčič, Mežnarja
Peter Koščak, obl.
Joži, Sašo in vsi Grudnovi, Predst. 34

Pon. 12. 6.
Eskil

Vid.
Pon.
Pdc.

7.30
 19.00
 19.00

Starši in Ana Drobnič, obl., C.
Urna za Pon., Alojz Lenarčič
Urna za Pdc. in Zagorico

Tor. 13. 6.
Anton Pad.

S. A.
S. A.
Pdg.

9.00
19.00
19.00

Jože in vsi Glačevi, obl.
Georgina in Anton Hrovat, Z. v., obl.
Urna za Podgoro in Bruh. vas

Sre. 14. 6. Kom. 19.00 Urna za Kompolje,  Nada Berus

Čet. 15. 6.
SV. REŠNJE 

TELO
Vid

Vid.
Pon.
Kom.

Vid.

9.00
10.30
10.30

18.00

Za farane
Vsi Škuljevi, Pon. 82
Stane in sin Andrej Škulj iz Nem.
Za zdravje
Druž. Kastelic, Jerin in Križman

Pet. 16. 6.
Beno

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Starši Fink, Predstr.
Urna za Hočevje
Druž. Ivanc

Sob. 17. 6.
Rajner

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Vsi samčevi, M. v.
Julija Kožar, obl.

Ned. 18. 6.
11. med letom

Srebrna m.

Vid.
Pon.
S. A.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Alojz Rožman, obl.
V zahvalo in za sosesko
Starši in Anton Hočevar, obl., K.

Zahvala in iskreni Bog plačaj vasem in tistim, ki 
pobirate. Iz Podpeči, Bruhanje vasi, Predstrug, Male-
ga Vidma in Male Ilove Gore, ste že zbrali in prinesli 
dar za rože. Vsi, ki ste zbirali, ste povedali veselo vest, 
da celo taki, ki ne obiskujejo cerkve, ker niso verni, 
z veseljem prispevajo za okrasitev in so ponosni, da 
imamo lepo urejeno Božjo hišo. Hvala!

Lepo bi bilo, da tudi v Ponikvah in Kompoljah zbe-
rete nekaj denarja za okrasitev vaših cerkva.


