
In velel je ljudem
sesti po travi;

in vzel je tistih pet hlebov
in dve ribi, se ozrl v nebo

in jih blagoslovil;
nato je hlebce razlomil

in dal učencem,
učenci pa množicam.

In vsi so jedli in se nasitili;
ostanke koscev so

nato pobrali,
dvanajst polnih košev.

št. 15 ∞ 20. julij 2014

Beseda živega Boga

V evangelij-
skem odlomku 
ni zapisano, da 
bi bile množice 
lačne. Apostoli 
nagovarjajo Je-
zusa, naj ljudi 

razpusti. Najbrž so si želeli ljubega miru 
vsaj zvečer. – Če že pravite, da je treba 
ljudem dati jesti, jim pa dajte. – Kako, 
ko so pa praznih rok. Tedaj jim jih je 
napolnil Jezus s kruhom in z ribami ter 
naročil, naj delijo množicam. A še ni bilo 
miru. Ko so se ljudje najedli, je bilo treba 
pobrati kose. Ostanek dvanajstih polnih 
košar je neizčrpnost evangelija. Koliko 
jih je že bilo, ki so ga razlagali, in koliko 
jih še bo – vedno bo ostalo kaj za tiste, ki 
še pridejo.

Po: Beseda da Besedo



KAJ MI 
PO ME NI 
ŽUP NI JA

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Naša župnija se nahaja v prekrasni, 
s soncem obsijani dolini. Obdana je 
s prostranimi gozdovi, ki nežno ob-
jemajo skrbno obdelana polja in lepo 
vzdrževane vasi. Tukaj živijo ljudje, 
ki so marljivi od jutra do večera, a si 
še vedno vzamejo čas za bistveno – 
Boga. Župnija smo mi vsi in vsak iz-
med nas lahko prispeva svoj kamen-
ček, ki se na koncu zlije v prekrasen 
mozaik. Izbira je res velika – petje 
v zboru, ministriranje, branje beril, 
biblična skupina, Karitas, obisk sta-
rejših v Zavodu svete Terezije in še 
bi lahko naštevala. Bodimo kristjani. 
Pravi kristjani! Bodimo odprtih oči 
in odprtega srca za potrebe drugih. 
Nahajamo se v času, ko mnogim iz-
med nas ni lahko, a se z dobro voljo 
in željo po pomoči da marsikaj nare-
diti. Nekateri potrebujejo zgolj topel 
nasmeh in nekoga, ki bi jih poslu-
šal. Vzemimo si čas in jim polepšaj-
mo dan! Z naslednjimi besedami bi 
rada nagovorila vse mlade in mlade 
po srcu: prisrčno vas vabim k obisko-
vanju starejših v Zavodu svete Tere-
zije. Za začetek si vzemite eno uro 
vašega časa. Samo eno uro. Videli 
boste, kaj ta ura naredi in pomeni 
starejšim ljudem. Videli boste njiho-
ve vesele obraze in žareče oči. Želeli 
se boste vrniti in prav je tako. Ravno 
tako lepo vabljeni k župnijski Kari-
tas, kjer si vedno želimo pridnih rok 
in svežih idej. Naj vas ne bo strah – 
vsak zase nismo močni, skupaj pa 

lahko naredimo veliko dobrega in se 
s tem še tesneje povežemo kot druži-
na, kar navsezadnje župnija tudi je. 
Župnija mi pomeni veliko! Vsak dan 
znova spoznavam, kako smo blago-
slovljeni, da živimo v župniji, ki ima 
tako izjemna božja pastirja. Naj jima 
Bog podeli obilo zdravja, nam pa po-
guma in srčnosti, da bomo (p)ostali 
živo znamenje Božje ljubezni!

 
Jasmina Strnad

CELODNEVNA 
ČAŠČENJA

V naši župniji imamo sredi pole-
tja, počitnic in dopustov pri fari na 
Vidmu in v Ponikvah po en dan du-
hovne zbranosti. Med nami je Jezus, 
ki tudi sicer vedno biva v naših cer-
kvah, ta dva dneva pa ga v imenu 
cele škofije posebej častimo, se mu 
zahvaljujemo in ga prosimo. Na Vid-
mu je to vsako leto zadnja sobota v 
juliju, v Ponikvah pa prva sobota v 
avgustu. Za večino bosta ta dva dne-
va po daljšem času spet priložnost za 
sveto spoved, za vse pa možnost, da 
se duhovno zberemo in pri svojem 
Bogu okrepimo.

V petek, 25. julija, bo ob štirih pri-
šel kot vsako leto spovednik od dru-
god in bo spovedoval ta dan in potem 
celo soboto. Vsako leto povabimo tudi 
šolarje, saj vse preveč mislimo, da 
v počitnicah ni potrebno misliti na 
Boga, in zanemarimo sveto mašo, 



molitev in druge verske dejavnosti.
Vse toplo vabimo, da bi se s svo-

jo vasjo udeležili eno uro čaščenja. 
Nikomur najbrž ni tako vse lepo in 
prav, da bi ne potreboval pogovora in 
pomoči Tistega, ki vodi naše življe-
nje. 

Vsi smo si podobni, da se kar ne-
koliko težko odločimo, za kake du-
hovne vaje ali dneve zbranosti. Če pa 
se odločimo, in ko minejo, smo tako 
napolnjeni z Božjimi darovi, da je v 
naših srcih neizmerno veselje in sre-
ča. Tako bo tudi, če bomo dan celo-
dnevnega čaščenja uporabili za svojo 
duhovno prenovo.

Spored čaščenja na Vidmu

7.00  sv. maša
8.00  molijo Kompolje, Hočevje
9.00  Mala vas, Ilova Gora
10.00  sv. maša
11.00  Zagorica
12.00  Zdenska vas
13.00  Cesta
14.00  Podpeč
15.00  Podgorica, Bruhanja vas, Podgora
16.00  poroka in krst
18.00  Videm, Predstruge, Vodice
19.00  SKLEP: pete litanije,  
 zahvalna pesem in somaševanje

V Ponikvah bo čaščenje en teden 
pozneje, 2. avgusta. Ta dan je v Poni-
kvah izredno lep, saj se zelo potrudi-
te in pokažete veliko ljubezni do Je-
zusa. Tudi tam bo celo dopoldne na 
razpolago spovednik, vse pa kot vsa-
ko leto vabimo k čaščenju. Pričetek 
je ob osmih zjutraj, ko izpostavimo 
Najsvetejše in molijo žene in dekleta. 
Ob 9.00 so vabljeni k čaščenju možje 
in fantje, ob 10.00 pa je sveta maša. 
Čeprav je v Ponikvah malo otrok, 
vse otroke lepo vabimo na kratko 

čaščenje po maši, potem pa Najsve-
tejše spravimo do 16.00, ko ste spet 
vabljene žene in dekleta, ob 17.00 pa 
ponovno možje in fantje, ob 18.00 pa 
bo sklep s petimi litanijami, zahvalno 
pesmijo in sveto mašo.

SREČANJE ZA STAREJŠE, 
BOLNE IN INVALIDE

Dan po celodnevnem čaščenju, le-
tos je to v nedeljo, 27. julija, imamo 
v naši župniji srečanje za starejše, 
bolne in invalide. Mnogi ne morete 
redno prihajati k sveti maši, mnogi 
se radi srečate z drugimi, med sveto 
mašo pa ta dan delimo tudi bolniško 
maziljenje, ki ga lahko prejme vsak 
starejši in bolan človek. Med nami bo 
ta dan bolniški duhovnik Miro Šlibar, 
ki bo vodil to srečanje in nam gotovo 
povedal marsikaj lepega in koristne-
ga iz svoje bogate izkušnje. 

Po sveti maši člani župnijske KA-
RITAS pripravijo za vse tudi družab-
no srečanje pod arkadami, kjer doži-
vimo nekaj pristno človeškega, zato 
vse prisrčno vabimo.

Domače prosimo, da bolnim omo-
gočite prevoz, kdor pa tega nima, naj 
pokliče  v župnišče ali na KARITAS, 
in bomo poskrbeli, da ne bo nikogar, 
ki bi rad prišel, pa bi ne mogel.

Vsako leto posebej vabimo k sre-
čanju tudi vse iz doma Sv. Terezije in 
iz doma v Ponikvah.

Praznovanje svete Ane bo v Pod-
peči isto nedeljo, 27. julija, s sveto 
mašo ob pol enajstih.

Žegnanje za Bruhanjo vas bo v 
nedeljo, 3. avgusta, ob 10.30.



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

Krištofova nedelja, ko po vseh mašah zmolimo 
molitev in blagoslovimo avtomobile, je tudi 27. ju-
lija. Kdor želi, lahko vzame pri izhodih iz cerkve 
Krištofovo nalepko z molitvijo in da po sveti maši 
dar v zahvalo za srečno prevožene kilometre, kar 
damo za misijonska vozila. Naši misijonarji mora-
jo prepotovati velike razdalje po zelo slabih cestah, 
zato potrebujejo terenska vozila; s svojim veliko-
dušnim darom jim jih pomagamo nabaviti.

Bog vam povrni vse razumevanje.

Krstna nedelja je 3. av-

gusta. Nekaj staršev je že 

prijavilo otroke za sveti 

krst. Priprava na krst je za 

starše v četrtek, 24. julija, 

ob 20.30.

Praznik gospodinj pra-

znujemo na god svete 

Marte, 29. julija. Društvo 

podeželskih žena, ki rado 

priskoči na pomoč pri vsa-

ki prireditvi, se bo zbralo k 

sveti maši ta dan v Kompo-

ljah. Lepo pa vabimo tudi 

druge žene in gospodinje.

Za ORATORIJ se otroci še 

vedno lahko prijavite.

Prijava na orglarsko šolo

Orglarska šola v Ljubljani 

vabi na sprejemni izpit v 

šolskih prostorih na Po-

ljanski 4 (Teološka fakulte-

ta) v petek, 26. 9., ob 17.00, 

in v soboto,  27. 9. ob 9.00.

Kdor bi se rad naučil igrati 

orgle, pridobiti potrebna 

znanja za vodenje pevskih 

sestavov, se morda preiz-

kusiti v osnovnih sklada-

teljskih veščinah, naj pride 

na gornji naslov. Dodatne 

informacije na spletni stra-

ni: http://orglarska.lj.rkc.si, 

ali po elektronski pošti: 

orglarska.sola.lj@rkc.si.

Pon. 21. 7
Lovrenc

Vid.
Pon.

7.30
20.00

Angela Sušnik in vsi iz župnišča
Lojze Francelj, 30. dan

Tor. 22. 7. Vid. 19.00 Rozi in Tone Vidmar

Sre. 23. 7. Vid. 7.00 Zahvalna druž. Gosar

Čet. 24. 7.
Krištof

Vid.
I. G.

19.00
20.00

Nada Škulj in Jože Pečjak
Marija Križman

Pet. 25. 7.
Jakob, ap.

Vid. 19.00 Jože Mohar, Pdč., obl.
Marija Križman

Sob. 26. 7.
Celodnevno 

čaščenje
Joahim,  Ana

Vid.
Vid.
Vid.
Vid.

7.00
10.00
19.00
19.00

Kristina Samec, Z. v. 47., obl.
Šteh in Žlajpah
Jože in Marija Grm, Zg., obl.
Ančka, Martin Kovačič, Julka Benac

Ned. 27. 7.
17. m. letom

Krištofova
Gorazd

Vid.
Pon.
Vid.
Pdč.
Vid.

7.30
9.00
10.30
10.30
17.00

Za farane
Frančiška Tomšič
Alojz in ostali Gačnik, C.
Frenk in starši Jerkinovi, Pgč.
Julka Zabukovec in vsi Ambroževi

Pon. 28. 7.
Viktor

Vid.
Pon.

7.30
20.00

Vsi Strnadovi, Z. v., 17
Vsi Bambič in Cigut

Tor. 29. 7.
Marta

Vid.
Kom.

19.00
20.00

Danica Perko, Zg., obl.
Marija Strah
Za vse gospodinje

Sre. 30. 7.
Peter Krizolog

Vid. 7.00 Duh. Vinko Čampa
Mojca Šuštar

Čet. 31. 7.
Ignacij Loj.

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Viljem Babič, B. v., obl.
Vsi Pajk in Mišmaš

Pet. 1. 8.
PRVI PETEK
Alfonz Lig.

Vid.
Pon.
Kom.

19.00
20.00
20.00

Janez in Ela Selšek, Pdg., obl.
Apolonija Kovačič
Vsi Lizni iz Žvirč

Sob. 2. 8.
CELODNEV. 

ČEŠČ V PON.

Vid.
Pon.
Pon.
Kom.

8.00
10.00
18.00
20.00

Nace Šuštar, Vid. Dano iz K.
Jože Nose
Jože Volf in vsi Lekčevi
Jelka Samec, obl.

Ned. 3. 8.
18. m. letom

Lidija

Vid.
Pon.
Vid.
B. v.
Vid.

7.30
9.00
10.30
10.30
19.00

Za farane
Starši in oba brata Levstik
Marija Dragi
Za Bruhanjo vas
Ivan in vsi Nučič


