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Sem velikonočni kristjan

Potem reče Tomažu:

»Deni svoj prst semkaj

in poglej moje roke;

podaj svojo roko

in jo položi v mojo stran

in ne bodi neveren,

ampak veren!«

Tomaž mu odgovori:

»Moj Gospod in moj Bog!«

Jezus mu reče:

»Ker si me videl, veruješ;

blagor tistim,

ki niso videli in so verovali.«

(Jn 20,27-29)

Vsako nedeljo praznu-
jemo Gospodovo vsta-
jenje. Tako bi lahko tudi 
mi nedeljo za nedeljo 
stopili na vstajenjsko 
pot, da bi vedno znova 
v sebi vzbudili življe-
nje, ki ga med tednom 
pogosto zapiramo v 
spone omejitev in nam 
ga uničuje ubijajoči 
delovni ritem.

Anselm Grün

Tomaž na Jezusovo pobu-
do, naj se dotakne njegovih 
ran, odgovori z izpovedjo: 
»Moj Gospod in moj Bog!« 
(Jn 20,28) To je najjasnejše 
priznanje Jezusovega božan-
stva v Janezovem evangeliju. 
Tudi ti si povabljen, da skupaj 
s Tomažem izgovoriš »Moj 
Gospod in moj Bog«, morda 
zaslutiš, kako se v teh besedah 
sesujejo vsa nasprotja tega 
sveta: bližina in oddaljenost, 
ljubezen in spoštovanje, vera 
in nevera, dvom in gotovost, 
Bog in človek, izkušnja in 
neizkušenost, dotik in strah 
... Oddaljeni Bog postane tvoj 
Bog, nedosegljivi Bog ti je 
dosegljiv, nedojemljiv Bog se 
ti pusti prijeti. V ljubezni se 
sesuje razdalja med Bogom 
in teboj in v Kristusu postaneš 
eno z Bogom.

Po: A. Grün



KAJ MI 
PO ME NI 
ŽUP NI JA

Življenje z 
župnijo 
je način življenja

Velika noč je praznik vere. Vera pa je 
trdno prepričanje o stvareh, ki se ne 
vidijo. Da je mnogo stvari, ki se ne vi-
dijo, vsi vemo. Ne vidimo pameti, ne 
vidimo veselja, žalosti, sreče, a vemo, 
da so, ker jih čutimo. Mišljenje dana-
šnjega človeka je še vedno pod velikim 
vplivom racionalizma 18. in 19. stole-
tja, ko se prisega samo na tisto, ker se 
da dokazati in je znanstveno utemelje-
no. Zadnje čase pa je vedno bolj jasno, 
kako je tudi duhovni in duševni svet 
nekaj zelo realnega in kako pogosto 
še bolj vpliva na človeka kot material-
ni. Vsi iščemo srečo, a kaj pomaga, če 
imaš na pretek materialnih dobrin, v 
srcu pa si poln nemira in nezadovolj-
stva. 

Jezusovo vstajenje je tako spreme-
nilo svet, preusmerilo človeško misel, 
postavilo reči na pravo mesto, da nek-
do, ki hoče vse videti, razumeti,  do-
kazati, obstane. Se lahko samo čudi, 
kakšen vpliv ima to dejstvo na vso 
zgodovino in na milijone ljudi po vsem 
svetu. Nobena novica ni tako spreme-
nila sveta kot novica o praznem grobu 
in živem Jezusu. Dva tisoč let je to te-
meljni praznik in podlaga vseh kristja-
nov, saj če Kristus ni vstal, je prazna 
naša vera, smo kristjani najbolj nespa-
metni ljudje na vsem svetu, kot pravi 
sv. Pavel.

Za to pa je potrebna vera, ki je dar 
samega Boga in za katero je potrebno 
vedno znova moliti. Mi ne verujemo v 
Kristusa, ki je najboljši, najpametnejši 
in najsposobnejši človek, ampak v Kri-
stusa, ki je obenem tudi Bog; z Božjo 
močjo, ne človeško, je premagal hudo-
bijo, greh in smrt. Brez te vere in po-
nižnosti v srcu, da naš razum vsega ne 
more dojeti, velikonočnih dejstev ne 
moremo sprejeti, še manj pa jih v srcu 
čutiti in trajno nositi. 2000-letna izku-
šnja Cerkve, toliko milijard znanih in 
neznanih svetnikov in vernikov pa do-
kazuje, kako resnično je to dejstvo.

Na videz enostavno vprašanje, »kaj 
mi pomeni župnija«, me je nagnilo k 
poglobljenemu razmišljanju in mi kar 
nekaj časa ni dalo miru. Najbrž bi si 
morali to vprašanje večkrat zastavi-
ti. Verjetno tudi ne bom mogel v teh 
nekaj povedih zadovoljivo odgovoriti 
nanj. 

Če bi hotel z eno povedjo odgovoriti 
na to vprašanje, bi mi bila še najbližja 
poved, ki sem jo sicer že nekje prebral: 
Življenje z župnijo in v župniji je moj 
način življenja. Preprosto, vpet sem v 
ta način in v ta ritem in v to sodelova-
nje. V župniji se je ob moji družini in 
mojih starših oblikovala moja vera. V 
tej župniji sem bil krščen, prejel prvo 
sveto obhajilo in sveto birmo, v tej žu-
pniji sem se poročil, v njej so bili kr-
ščeni vsi moji otroci … Moje življenje 
je torej tesno povezano z župnijo in z 
življenjem v župniji. Skoraj si ne znam 
predstavljati, kako bi potekalo življe-
nje brez dejavnosti, ki se odvijajo zno-
traj župnije in v katere sem vključen. 

Župnija je krajevna Cerkev, del 
vesoljne Cerkve. Cerkev je ustanovil 
Kristus, da bi nam bila v pomoč, da 
bi lažje živeli in se lažje zveličali. Da-
nes mnogokrat slišimo: Ja, saj sem ve-
ren, toda s Cerkvijo nočem imeti nič. 
Takšna vera kmalu zbledi. Cerkev je 
ladja, župnija je čolniček, ki te prepe-
lje čez globine, lažje je s čolničkom čez 
reko in z ladjo čez ocean, kot pa sam 
plavati na odprtem morju. Biti član 
Cerkve in biti član župnije za mene 



ni nekaj abstraktnega, nekaj zunaj 
mene. Sam se počutim del te župnije, 
zato v njej tudi zavestno sodelujem in 
tem dejavnostim dajem tudi prednost 
pred drugimi dejavnostmi. Župnija 
in vse dejavnosti, ki se v njej odvija-
jo skozi celo cerkveno leto, mi poma-
gajo utrjevati mojo vero, mi ohranjajo 
stik z Bogom in vsemi verniki v žu-
pniji. Veselim se božiča in velike noči 
ter drugih praznikov in slovesnosti. 
Ne vem, zakaj je tako, toda vsak člo-
vek, ki ga srečam v cerkvi ali na cer-
kvenem pragu, mi je nekako blizu in 
čutim do njega spoštovanje in bližino. 
Redna nedeljska maša mi je osrednji 
dogodek nedelje in celega tedna in ni-
koli v življenju je nisem opustil, tudi 
če sem imel še take obveznosti, razen, 
če sem bil zares bolan. 

V naši župniji imamo, hvala Bogu, 
tudi zelo dobre duhovnike, ki skrbijo 
za to, da je župnija živa in dejavna na 
vseh področjih. Zdi pa se mi, da mi ne 
izkoristimo dovolj vseh možnosti, ki 
se nam v župniji nudijo. Težko je biti 
veren z otroškim pojmovanjem o Bogu 
in o veri. Naša župnija nam daje mno-
go možnosti; izkoristimo jih in živimo 
polno življenje. Sam se v to življenje 
župnije vključujem na več področjih. 
V mojih mladih letih smo imeli zelo 
dejavno mladinsko skupino, v katero 
sem bil vključen vse do poroke; ta mi 
je dala veliko za življenje in prav ško-
da se mi zdi, da danes mladi te mo-
žnosti ne izkoristijo v večji meri oziro-
ma se tako hitro počutijo »prestari« za 
veroučno skupino. Za odkrivanje Boga 
in za utrjevanje vere ni človek nikoli 
prestar. Po poroki sem se vključil v za-
konsko skupino; štirje pari se dobiva-
mo vsak mesec. Vključitev v zakonsko 
skupino res priporočam vsem, še zla-
sti mladim zakoncem. 

Več kot dvajset let sem bil član žu-
pnijskega sveta, že štirideset let pre-

pevam v dveh zborih, sem tudi ključar 
cerkve sv. Martina v Podpeči, sodelu-
jem pri molitveni skupini, redno  se 
udeležujem postnih predavanj in še 
kaj bi se našlo.

In kaj naj rečem za konec? Rad 
imam to našo dobrepoljsko župnijo in 
prepričan sem, da bi bilo moje življe-
nje brez nje in brez dejavnosti, ki se v 
župniji odvijajo, bolj površinsko in bolj 
prazno. Želim si, da bi jo vsi mi vze-
li za svojo in tudi sami pripomogli, da 
bo dejavnejša in še bolj živa. In Bog bo 
blagoslovil to naše delo.

Anton Jakopič

Zahvala
Že v nedeljo smo se v imenu župnije zahva-
lili vsem, ki ste pomagali in si veliko priza-
devali, da smo lepo obhajali velikonočne 
praznike, pa tudi, da naša župnija kot velika 
družina lahko deluje.
Tu bi se radi zahvalili še moškemu zboru, 
ki je prispeval 1000 evrov za obnovo orgel, 
ter občini, ki je dala urediti okolico kapelice 
sv. Cirila in Metoda. Bog povrni!

Podgorica ima novo bandero in si ga 
oglejte. Posebno je lepa slika, ki je bila zelo 
uničena, pa tudi blago je novo, vse ostalo 
pa obnovljeno.

Farno žegnanje bo v nedeljo, 4. maja. Ko 
praznuje mati vseh cerkva v naši župniji, ko 
je praznik cerkve, v kateri smo večinoma 
vsi prejeli sveti krst, birmo, prvo obhajilo in 
druge zakramente, bi nas moralo podobno 
kot praznik matere v družini navdati z veli-
ko ljubeznijo in hvaležnostjo.
Ta dan bodo tudi letos dopoldne maši slo-
vesni. Zjutraj bo pel zbor iz Ponikev, ob pol 
enajstih pa domači mešani zbor. Pevce, ki 
veliko žrtvujejo za lepo petje in si brez njih 
praznovanj skoraj ne moremo predstavlja-
ti, ta dan povabimo pa mašah na skromno 
praznovanje v župnišče, da jim tako poka-
žemo hvaležnost. Ker pa je že maj, bodo 

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE



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

zvečer ob 19.00 šmarnice in po maši pete litanije. Vsi ste 
ta dan vabljeni k mašam v farno cerkev, povabite pa tudi 
sorodnike, da se skupaj z nami veselijo. Ta dan je vsako 
leto tudi ofer, ko prinesete svoj dar k oltarju.

Praznovanje sv. Florijana, zavetnika gasilcev, bo tudi 
letos v nedeljo, 11. maja, v Ponikvah, ko goduje tam-
kajšnji zavetnik cerkve sv. Florijan. Vse gasilce prisrčno 
vabimo ta dan v Ponikve, da se priporočite svojemu ve-
likemu zavetniku. Maša bo ta dan v Ponikvah ob 10.00, 
po njej pa vas tamkajšnji gasilci vse povabijo na prazno-
vanje pri gasilskem domu.

Sestanek staršev prvoobha-
jancev bo za prvo sveto obha-
jilo v nedeljo, 11. maja, po ve-
černi maši. Letos nam je uspelo 
nabaviti za prvoobhajance nove 
obleke, ki jih dela Sandra Zabu-
kovec iz Ceste.

ŠMARNICE,  ta lepa Marijina po-
božnost, se bo pričela 1. maja, 
na praznik sv. Jožefa delavca. 
Svete maše bodo v prazničnem 
redu; ob devetih in zvečer ob 
19.00. Ob 19.30 bo sveta maša 
tudi v Kompoljah, ob 20.00 pa v 
Ponikvah. Pri vseh mašah bere-
mo šmarnično branje z naslo-
vom POMEMBNE REČI. Otroci 
bodo vsak dan dobivali lepe po-
dobice in jih zbirali v posebne 
škatlice. Kot že vrsto let bodo 
tudi letos šmarnice na Vidmu, v 
Ponikvah, Kompoljah in na Ilovi 
Gori. Potrudite se otroci in od-
rasli, vsi smo potrebni Božje in 
Marijine pomoči.

Prijava na ORATORIJ

Oratorij 2014:  
"Na tvojo besedo"
Kot vsako leto bomo tudi letos 
mladi animatorji pripravili ne-
pozabno enotedensko dožive-
tje za otroke. Tokrat bo orato-
rij otrokom polepšal zaključek 
počitnic – potekal bo od 25. 8. 
do 31. 8. 2014. Prijavnice bodo 
otroci dobili ob koncu šolskega 
leta pri verouku, dostopne pa 
bodo tudi na www.zelnik.net.

Duhovniška konferenca  bo 
7. maja, in sicer v naši župniji. 
Ob 9.00 vas lepo vabimo, da 
se zberete ob vseh dekanijskih 
duhovnikih tudi verniki, ki to 
morete, in skupaj molimo za 
svetost duhovnikov in duhovne 
poklice.

Pon. 28. 4.
Peter Šanel

Vid.
Pon.

7.30
17.00

Jože in vsi Glačevi, C., obl.
Katarina Toplak

Tor. 29. 4.
Katarina S.

Vid
Kom.

19.00.
19.00.

Marija in Jože Babič, Pdg., obl.
Angela Žnidaršič, obl., K. 97

Sre. 30. 4.
Pij V.

Vid.
Hoč.

7.00
19.00

Frančiška in Ivan Kaplan, V.
Lidija Perhaj, 30. dan

Čet. 1. 5
Jožef del.

Zač. šmar.

Vid.
Vid.
Kom.

9.00
 19.00
 19.30

Marija Škulj, obl.
Milan in vsi Purkatovi in Novakovi
Stane Mesojedec, obl., K. 62

Pet. 2. 5.
PRVI PETEK

Atanazij

Vid.
Pon.
Kom.

19.00
20.00
19.30

Brata in sestra Jakič
Anton Prhaj
Starši Mustar in vsi Šmucovi 51

Sob. 3. 5.
Filip in Jakob

Vid.
Kom.

8.00
19.30

Jožef in Marija Perko, obl., Z. v.
Janez in Frančiška Adamič, obl., K. 26

Ned. 4. 5.
3. velikon.

Florijan
Farno žeg.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30
 19.00

Za farane
Florijan in Marjan Prhaj, obl.
Vsi Primčkovi in Maticovi
Ivan in Milka Štrubelj, obl., V.

Pon. 5. 5.
Gotard

Vid.
Pon.

19.00
19.00

Janez Grandovec, obl., C. 24
Jakob Bukovec, obl.

Tor. 6. 5.
Dominik S.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Tone Miklič, obl., C.
Franci Prijatelj, obl.

Sre. 7. 5.
Konferenca

Vid.

Vid.

9.00

19.00

Za svet. duh. in duh. poklice 
Mimi Novak
Stane Brlan

Čet. 8. 5.
Viktor

Vid.
I. G.

19.00
 19.00

Anton Babič, obl., Zg. 29
Marija Pajk, obl.

Pet. 9. 5.
Izaija

Vid. 19.00 Angela Šuštar in vsi Matevščevi, B. v.
Rozi Vidmar

Sob. 10. 5.
Job

Vid.
Kom.

8.00
19.30

Janez in Milka Gačnik, Predstruge
Marija in Alojz Hrovat, obl.

Ned. 11. 5.
4. velikon.
Dobri Past.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
10.00
10.30
19.00

Za farane
Za gasilce in vaščane
Anton Kastelic, C., obl.
Vsi Prhaj in Sevšek


