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Beseda živega Boga  
ob Marijinem vnebovzetju

Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je 
dete v njenem telesu poskočilo; in Elizabeta 

je bila napolnjena s Svetim Duhom in je z 
močnim glasom vzkliknila: »Blagoslovljena 
ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega 
telesa! In od kod meni to, da pride k meni 

mati mojega Gospoda?«

(Mt 16,22-23)

Kako se je izvršilo Marijino 
vnebovzetje?

Verska resnica, ki so jo kristjani 
priznavali že od najstarejših ča-
sov, je, da je bila Marija z dušo in 
telesom vzeta v nebesa.

Tu se postavi vprašanje, ali je 
Marija umrla ali ne. Nekateri 
starejši teologi so bili mnenja, 
da Marija sploh ni umrla. Med 
cerkvenimi očeti je tako mnenje 
zagovarjal sv. Epifanij: pravi, da 
glede konca Marijinega življenja 
ne ve nič gotovega, poudarja, da 
je bil Marijin konec čudovit, in 
računa z možnostjo, da Marija 
sploh ni umrla. Večina cerkvenih 



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Urnik verouka za 
prihodnje šolsko leto

Čeprav smo še sredi počitnic, že in-
tenzivno razmišljamo o sporedu ve-
rouka za prihodnje šolsko leto. Z 
ravnateljem šole smo se dogovorili 
za najbolj ugoden čas verouka. Tako 
boste lažje urejali tudi čas drugih 
dejavnosti, ki jih imajo šolarji. Kris-
tjan se zaveda Jezusovih besed: 
»Kaj človeku pomaga, če si pridobi 
ves svet, svojo dušo pa pogubi!«, zato 
resno jemlje svoje versko izobraževa-
nje.

Verouk na Vidmu bo  
v sledečem redu:

1. A  v ponedeljek  ob 7.30
1. B  v petek           ob 7.30
2.     sreda              ob 7.30
3.     torek              ob 7.30
4. A  ponedeljek     ob 7.30
4. B  torek               ob 7.30
5.     petek              ob 7.30
6.     sreda              ob 13.45
7.     torek              ob 15.00
8.     sreda              ob 14.45
9.     sreda              ob 15.40

V Kompoljah 

1. + 2.  v torek        ob 7.35
3.      v torek pred mašo  
 (18.00 ali 17.00)

očetov in tudi liturgija pa enodu-
šno govorijo, da je Marija tudi te-
lesno umrla. 

Glede na Marijino odlikovanost bi 
bilo možno, da bi bila obvarovana 
smrti. Marija je bila, kot Odreše-
nikova mati, že v prvem trenutku 
svojega spočetja obvarovana iz-
virnega greha, prejela je posveču-
jočo milost, bila je brezmadežna, 
zato bi lahko bila tudi izvzeta od 
postave smrti, ki je posledica iz-
virnega greha. 

Z Marijino smrtjo se pokaže, da 
njena brezgrešnost ni dediščina 
raja, ampak sad Kristusovega od-
rešenja s smrtjo na križu. Marija 
ni živela zunaj resničnega sveta, 
ampak v svetu, ki je bil in je za-
znamovan s trpljenjem, katerega 
višek in dopolnitev je smrt. To je 
doživljala tudi ona, in to v polni 
meri.



4. + 5.  torek          ob 13.00
6. + 7.  torek          ob 14.10
8. + 9.  torek          ob 15

NA ILOVI GORI bo verouk v četrtek 
po dogovoru.

SE VESELIM IN GRADIM 
SVOJO ŽUPNIJO?

V krščanstvu je močno poudarjen 
posameznik, saj je vsak človek Bogu 
neizmerno drag, je ud Jezusovega 
skrivnostnega telesa. Premalo pa 
kristjani cenimo in se veselimo ce-
lotnega Kristusovega telesa – Cer-
kve, zato tudi bolj slabo cenimo 
svojo župnijo in včasih kdo, ker po-
greša človeške topline, kar pobegne 
v kako sekto, kjer jo doživi v večji 
meri. Velika naloga kristjanov je, da 
spreminjamo svoje mišljenje in svojo 
prakso, da bi v medsebojnih odnosih 
čutili večjo pripadnost drug druge-
mu, se veselili drug drugega in bili 
radi skupaj. To smo pokazali na žu-
pnijski dan, pa tudi ob dnevih ce-
lodnevnega češčenja in ob srečanju 
starejših, bolnih in invalidov. Vsem, 
ki ste na ta srečanja prišli in na njih 
kakor koli sodelovali, se iz srca za-
hvalim, saj ste tako pomagali graditi 
tisto, česar nam danes najbolj manj-
ka. Vidim, da si bomo morali še veli-
ko prizadevati v tej smeri.

Ker sem vaš dolgoletni župnik, 
bi vam rad povedal kot svojim prija-
teljem, da sem 21. julija, ko sem šel 
za tri dni na morje v Fieso, med pla-
vanjem doživel infarkt in potem svoj 

dopust preživel v bolnišnici v Izoli. 
Naredili so poseg in utrdili žile, da 
bom lahko, če Bog da, še naprej opra-
vljal svoje delo. Ko sem sam, precej 
daleč v morju, doživljal vso nemoč, 
ko zaradi infarkta ne moreš dihati 
in plavati ter gledaš tako rekoč smr-
ti v obraz, čutiš, kako smo vsi majh-
ni in kako smo potrebni drug druge-
ga. Zato vas ponovno iz srca vabim: 
Bodimo si prijazni sopotniki v tem 
življenju, ki že tako prinaša polno 
težav, in se veselimo, da bomo nekoč 
skupaj uživali srečo, za katero smo 
namenjeni.

***

PRAZNIK MARIJINEGA VNE-
BOVZETJA bo naša župnija kot že 
vsa leta samostojne Slovenije ob-
hajala v Podgorici s slovesno sveto 
mašo ob pol desetih. Upamo, da nam 
bo vreme naklonjeno, čeprav je letos 
veliko dežja, in bo sveta maša zunaj, 
v naravi. Med sveto mašo vsako leto 
obnovimo posvetitev Mariji in damo 
sebe in naš narod, ki je tega tako po-
treben, v njeno varstvo.

Žegnanje za Podgorico bo nasle-
dnjo nedeljo, 17. avgusta, z mašo ob 
pol enajstih.

God sv. Roka, ki je zaobljubljeni 
praznik Vidma, bomo proslavili v so-
boto, 16. 8.,  z mašo ob osmih. Lepo 
vabljeni!

ORATORIJ bo, kot veste, v naši 
župniji od ponedeljka, 18. 8., do ne-
delje, 24. avgusta. Okoli 40 anima-



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

Pon, 4. 8.
Janez Vianej

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Janez in vsi Miklič, Videm 18, obl.
Družina Lenarčič

Tor., 5. 8.
  Marija Snežna

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Družina Perko in Lazar, Zagorica
Vsi Pinosa in Strnad (R)

Sre., 6. 8.
Jezusova 
sprem.

Vid. 7.00 Ivanka Ljubič 
Dušan Erčulj

Čet., 7. 8.
Sikst II 

Vid.
I. G.

19.00
20.00

Angela Ahačevčič, Podpeč, obl.
Jože Pečjak

Pet., 8. 8.
Dominik

Vid.
Pdg.

19.00
20.00

Alojz in Julka Ahačevčič, obl.
Henrik in Janez Škantelj, obl.

Sob., 9. 8.
Edith Stein

Vid.
Kom

8.00
19.30

Janez Žgajnar, Zd. vas
Janez Češnovar in Jelka Samec

Ned., 10. 8.
19. m. med 

letom
Lovrenc

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Anka in Uroš Somrak, obl.
Milan Juhant, Ilova Gora
Oboji Štihovi, Zagorica

Pon., 11. 8.
Klara

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Janez in Tončka Novak, Zd. vas 46
Družina Shawish

Tor., 12. 8.
Ivana Š.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Peter Hočevar, obl.
Ivana in Anton Mustar, obl. 

Sre., 13. 8.
Radegunda

Vid. 7.00 Alojzij Klinc, Cesta
Rozi Vidmar

Čet., 14. 8.
Maksimiljan K.

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Milan Purkart, Zagorica, obl.
Boris Šinkovec

Pet., 15. 8.
MARIJINO 

VNEBOVZETJE
Tarzicij

Vid.
Pon.
Pdc.
Vid.

7.30
7.30
9.30

19.00

Mimi Novak, Zdenska vas
Franc in vsi Tomšič
Za farane
Marija in Alojz Vidmar, obl.

Sob., 16. 8.
Rok

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Druž. Kastelic in Jeršin ter za Videm
Rozalija in Jože Vergo

Ned., 17. 8.
 20. m. med 

letom
Evzebij

Vid.
Pon.
Vid.
Pdc.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
19.00

Vlado Setinski
V zahvalo J
Vsi Kožarjevi in Erčulj, Zagorica
Za Pdc. in vse farane
Ana in Stane Škulj 

torjev se vestno pripravlja nanj. Prijavljenih je že 
veliko otrok, lahko pa to naredite še vedno, saj 
so računali na to, da bodo iz najrazličnejših vzro-
kov nekatere prijave še zadnji čas. Otroci v tednu 
oratorija doživijo veliko lepega in koristnega za 
medsebojne odnose, za svojo vero in splošno raz-
gledanost.

Še malo  
za dobro voljo

ČAS – Vili ima poprav-
ni izpit iz slovenščine in 
med počitnicami sku-
paj z mamo ponavljata 
snov. Mama pravi: »Jaz 
se kopam, ti se kopaš, 
on se kopa. Kateri čas 
je to?« Vili odvrne: »Čas 
poletnih počitnic.«

DEDEK V LEKARNI 
– Dedek obišče lekarno, 
da bi kupil vitamine za 
svojega vnuka. Lekar-
nar ga vpraša: »Kateri 
vitamin pa potrebuje, 
A, B ali C?« Dedek reče: 
»Vseeno, moj vnuk še 
ne pozna abecede.«

BELE IN ČRNE – Pri 
pouku glasbene vzgoje 
si je razred ogledoval 
velike cerkvene orgle. 
Učitelj vpraša: »No, 
Matjaž, pa nam ti po-
vej, zakaj imajo orgle 
v cerkvi bele in črne 
tipke?« Matjaž nekaj 
časa premišljuje in po-
tem odgovori: »Ja, bele 
so za poroko, črne pa za 
pogreb.«


