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Božja beseda 4 . in 5 velikonočne nedelje

Jezus jim je torej
zopet spregovoril:

»Resnično, resnično,
povem vam:

Jaz sem vrata k ovcam.
Vsi, kolikor jih je prišlo pred

mano, so tatje in roparji,
ovce pa jih niso poslušale.

Jaz sem vrata:
kdor stopi skozi mene,

bo rešen in bo hodil ven
in bo našel pašo.

(Jn 10,7-9)

Gospod, veruje-
mo, da hočeš tudi 
danes ostati med 
nami in da nas ne 
boš pustil samih. 
Verujemo, da tudi 
danes kličeš v du-
hovniško službo 
mlade fante iz 
naših župnij in 
družin. Ti poznaš 
vsakega od nas. 

Ti poznaš vse nevarnosti in skrite boje. Veru-
jemo, da ti lahko daješ moč. Zato te prosimo 
za tebi posvečene: pomagaj jim v težavah, 
opogumi jih v trpljenju, bodi pri njih, kadar so 
osamljeni, varuj jih v preganjanjih, utrdi jih v 
zvestobi.

Po: Gospod, ostani z nami



Na to vprašanje bi gotovo vsak 
odgovoril malo drugače. Nekate-
rim župnija pomeni več, drugim 
manj. Nekateri so bolj, drugi manj 
povezani z ostalimi kristjani v svoji 
župniji. Toda vsem župnija pomeni 
nekaj več kot dejstvo, da v nekem 
kraju obstajajo kristjani, ki jih ob-

časno zanese v cerkev.  Biti član 
župnije ne pomeni le obiskovati 
cerkev v tej župniji. Večina nas je v 
naši župniji prejela vse zakramen-
te, pri sveti maši se vsako nedeljo 
srečujemo z Jezusom. Župnija mi 
pomeni skupnost kristjanov naše 
župnije, ki smo med seboj povezani 
v imenu Jezusa Kristusa. In kako 
je s tem v naši župniji? Moram 
reči, da se kristjani v naši župni-
ji precej redno srečujemo ob svetih 
mašah in drugih dejavnostih. Po-
sebej bi rada pohvalila oratorij, za 
katerega se animatorji vsako leto 
izredno potrudijo, in otroški pevski 

Tomaž mu reče:
»Gospod, ne vemo,

kam greš; in kako bi mogli
vedeti za pot?«
Jezus mu reče:
»Jaz sem pot in

resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu
drugače kot po meni.
Če ste spoznali mene,

boste poznali tudi
mojega Očeta.

Zdaj ga poznate
in videli ste ga.«

(Jn 14,5-7)

Za nas katoličane je pomembno, da se redno ob 
nedeljah in praznikih udeležujemo evharističnega 
slavja – svete maše. Naše sodelovanje naj bi bilo 
zavestno, živo, polno vere. Predvsem tu naj bi pre-
jemali moč za življenje po evangeliju. Pri obhajilu 
naj bi se hranili in povezovali s Kristusom, virom 
življenja, hkrati pa se po Kristusu zedinjevali med 
seboj v pristni ljubezni. Tu naj bi doživljali že zače-
tek večnega življenja.
Tako nas bo Kristus, kruh življenja, s kruhom svo-
je besede in še bolj s svojim evharističnim kruhom 
vodil v polnost Božjega življenja v večnosti. Samo 
tako bo on resnično naša pot, resnica in življenje.

Po: S: Janežiču

KAJ MI 
PO ME NI 
ŽUP NI JA



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

zbor, za katerega naj pripomnim 
le, da bi moral večkrat polepšati 
mašo. Tudi to mi pomeni župnija, 
da so v njej organizirane različne 
dejavnosti poleg maše, ob katerih 
se kristjani združujemo. Župnija 
je temelj povezanosti med kristja-
ni. Da smo kristjani povezan med 
sabo, pa omogoča, da vztrajamo v 
veri in jo širimo naprej. To mi po-
meni župnija.

Sara Blatnik

Romanje v Schio

Štiri leta je že, odkar smo se v 
naši župniji posvetili Mariji – Kra-
ljici ljubezni, katere kip je v naši 
župnijski cerkvi na oltarju Kar-
melske Matere Božje. Dvakrat smo 
obiskali Schio, kraj, kjer se je Ma-
rija prikazovala Renatu Baronu 
in zbrala okrog sebe veliko število 
mož – apostolov, ki si prizadevajo, 
da bi pristno krščanstvo živeli in 
širili tudi v današnjem času.

V Sloveniji je še šest župnij (Vi-
šnja Gora, Grosuplje, Tržič – Bi-
strica, Ivančna Gorica, Krka in 
Stari trg) opravilo slovesno posve-
titev Mariji in  v soboto, 14. juni-
ja, bi rade vse župnije poromale v 
Schio in se Bogu in Mariji zahvali-
le in priporočile za prihodnost. Le 
dober mesec nas loči, zato vse, ki 

bi se želeli pridružiti temu roma-
nju, lepo prosim, da se čim prej pri-
javite zaradi naročila avtobusov. 
Ker je to precej daleč, bomo šli od 
doma že ob 5. uri zjutraj , zvečer 
pa naj bi se vrnili. Program je lepo 
organiziran in bo duhovno voden. 
Prisrčno vabljeni!

Praznik prvega svetega 
obhajila, 18. maja

Dan, ko naši vsakoletni prvoob-
hajanci prvič prejmejo Gospoda Je-
zusa pod podobo kruha, ni le pra-
znik za njihovo družino, ampak pa 
za vso župnijo, saj smo ena velika 
družina, ki se skupaj veseli in moli 
za vse, sedaj še posebej za naše pr-
voobhajance. Kar 33 mladih kri-
stjanov bo prejelo letos v naši žu-
pniji prvo sveto obhajilo.

Prvoobhajanci in njihove dru-
žine se lepo pripravljajo. V soboto, 
17., bo ob 16.00 za prvoobhajance, 
starše in domače sveta  spoved, 
v nedeljo pri pol enajsti maši pa 
bo ta lepa slovesnost. Vsaj 15 mi-
nut pred pol enajsto naj bodo vsi 
zbrani pred župniščem. Letos bodo 
imeli nove prvoobhajilne obleke, 
vse ostalo pa se bomo pogovorili na 
sestanku s starši, to nedeljo po ve-
černi sveti maši.

Drugo žegnanje v Hočevju bo 
v nedeljo, 25. maja, z mašo popol-
dne ob 18.00. Lepo je, da vas čim 
več poroma ta dan k svetemu Jože-
fu v njegovo cerkev.



Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: Auroragraf, Videm

Denar za rože, ki ga po vaseh zberete kot 
vaš prispevek za okrasitev farne cerkve, ste 
nekateri že zbrali, drugi pa ga v tem času. 
Zahvaljujemo se vsem, ki imate razumeva-
nje in želite nekaj prispevati za lepoto na-
šega skupnega doma. Za okrasitev cerkve 
porabimo čim več domačega cvetja, ki ga zla-
sti nekateri velikodušno prinašate vse leto, 
marsikdaj pa doma ni cvetja in ga moramo 
kupiti, pa tudi gobe precej stanejo.

Pon. 12. 5.
Leopold M.

Vid.
Pon.

19.00
19.00

France Štrubelj in starši, Z. v.
Jože Adamič

Tor. 13. 5.
Fatim. M.B.

Vid
Kom.

19.00.
19.00.

Anica Kralj, 8. dan
Stane in Frančiška Klinc, obl.

Sre. 14. 5.
Bonifacij

Vid. 19.00
19.00

Jožefa in Anton Okorn, obl.
Marija in Franc Novak, B. v.

Čet. 15. 5.
Izidor

Vid.
I. G

19.00
 19.00

Jožefa Zadravec
Angela Potokar

Pet. 16. 5.
Janez Nep.

Vid.
Pdg.

19.00
19.30

Pavle Šuštar, Predst., obl.
Henrik Škantelj, obl.

Sob. 17. 5.
Jošt

Vid.
Kom.

8.00
19.30

Janko Novak
Julka Vodičar, obl.

Ned. 18. 5.
5. velikon.
Prvo obh.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30
 19.00

Mama in oba sinova Novak, Vod.
Štefan in Marija Šalika
Za prvoobh. in vse farane
Vsi Erjavčevi, C. 32

Pon. 19. 5.
Krispin

Vid.
Pon.

19.00
19.00

Janez in Ana Strnad, C., obl.
Jože Kovačič, obl.

Tor. 20. 5.
Bernardin 

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Vsi Skotnikovi, M. v.
Vsi Brdavsovi, st. Hegler, obl., K. 43A
Antonija Žnidaršič

Sre. 21. 5.
Krištof

Vid. 19.00
19.00

Anica Kralj, Pdc., obl.
Ana Drobnič, Vid., obl.

Čet. 22. 5.
Marjeta

Vid.
Hoč.

19.00
 19.00

Ivan in st. Žnidaršič, V. 16
Franc Abram in Stane Perič

Pet. 23. 5.
Servul

Vid. 19.00
19.00

Marija in Jože Vidmar, B. v., obl.
Ljudmila Grandovec

Sob. 24. 5.
Marija Pom.

Vid.
Kom.

8.00
19.30

Aleš, Angela in st. Strnad, o. M.v.
Vsi Gačnikovi — Oploški

Ned. 25. 5.
6. velik.
Beda Č.

Vid.
Pon.
Vid.
Hoč.
Vid.

7.30
9.00

10.30
18.00
19.00

Za farane
Franc Somrak, obl.
Milan Zevnik, Pdc., obl.
Druž. Ivanc
Ana Andolšek, obl., Pdč.

Redna seja ŽPS bo v 
ponedeljek, 12. maja, ob 
20.00 v župnišču. Vse 
člane lepo vabimo. Pre-
berite iz priročnika NA 
POTI K IZVIRU na str. 
od 25 do 26 Moja osebna 
molitev.

Zahvala  

B. M. in Z. H. sta dali 
dar za potrebe cerkve, 
posebej za popravilo or-
gel. Bog jima povrni.

Priprava na krste, ki 
bodo 1. junija, bo v četr-
tek, 22. maja, ob 20.00.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti ANICE 
KRALJ so dali po 2 maši 
brat z ženo, Jože Novak 
iz Bukovca in nečaki, 
eno mašo pa so dali Vin-
tarjevi iz Zg.


