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»Dokler sem na svetu, sem luč sveta«

»Dokler sem na svetu,
sem luč sveta.«

Ko je bil to izgovoril, 
je pljunil na tla, 

s slino naredil blata,
mu pomazal z blatom oči

in mu rekel:
»Pojdi, umij se v Siloi!!«

(kar pomeni Poslani).
Šel je torej in se umil in,

ko se je vrnil, je videl.

Bog ima k sreči tudi druge načine, da nas povabi k 
razmišljanju, ne zgolj bolezen ... Toda za koliko ljudi 
je bila prav bolezen tisti postanek, premor, bodisi 
od mrzličnega zunanjega dela, bodisi od življenja, 
v katerem so nebistvene, postranske zadeve pov-
sem prevladale nad bistvenim ... Če trpim: ali sem 
se že dovolj zbral, da bi zaslišal Božje povabilo, da 
se rešim prevelike navezanosti na materialne reči in 
se bolj  navežem na nadnaravne? ... Če ne trpim, če 
me ne ovira kakšna bolezen: imam dovolj čuta, da 
razumem dramo tistih, ki jih je na svojevrsten način 
obiskala ljubezen? ... Gospod, pomagaj mi, da bom 
danes pozoren do tebe in do drugih ... Ponujaš mi, 
da vidim, predvsem, da vidim s srcem – naj izkoris-
tim to v oznanjevanje Dobrega.

Po: F. Lelotte, Iskre



KAJ MI 
PO ME NI 
ŽUP NI JA

Zahvala

Kako skrivnostna so pota Gos
podova. Ko v svoji majhnosti ne
(z)moremorazumeti,zakajsmose
morali tako nepričakovano in ta
konenadomaposlovitiodMojcein
Zarike,jelahkonašavelikatolaž
ba molitev. Kot že večkrat doslej,
stesežupljanimnožičnoodzvaliv
molitvizaMojčinodušo,zaZariki
noozdravitevinzanašotolažbo.

Zahvaljujemo se vsem posa
meznikom,molitvenimskupinam,
skupiniPrenovavDuhuinobtej
priložnostinastalimskupinam,da
stesenasspomnilivmolitvah,obe
nempatudistaliobnas,žalujočih.
Vsakabesedatolažbeinspodbude
jeprišladosrca.Hvala!

JožeŠuštarindomači

Potrebujejo tudi  
mladi boga?

Za vernega človeka nekoliko ču
dennaslov.Bog jevendarnujnopo
vezanzvsakimčlovekomod rojstva
do smrti. So pa obdobja, ko človek
mnogoboljčutipotrebopoBogu.In
gotovojetovobdobjuotroštvainsta
rosti,alipatudivelikeosebnepreiz
kušnje,komočnočutišlastnonemoč.
V dobi največje življenjske moči pa

marsikdoBogapostaviboljobstran.
Aravnovčasu,kočlovekodrašča,ko
mora narediti največ življenjsko po
membnihodločitev,bibiloprav,dabi
sespomnilnatistega,kiteimanaj
rajši,kitenevsiljivospremlja,tiželi
pomagatiinpogostotrpi,kermisliš,
dabošbreznjeganaredilstvaribolje
kotznjimaligacelogrobozavrneš,
kar tivestočita,damarsikaterost
varnedelašponjegovivolji.

Bog te kljub tvojemu zavrača
njuljubečespremljainvhipu,kose
vrneš k njemu, vse tvoje zablode in
neupoštevanjapozabiintijepriprav
ljenpomagati,čepravsetinikoline
vsiljuje, ker tako spoštuje tvojo svo
bodo.

Kokotduhovnikgledamnašade
kleta in fante, sem vesel tistih, ki
vsajkmašiinkzakramentomšepri
dejo,molimpaseveda tudi za tiste,
kisoseoddaljiliodvirasrečeinlju
bezni–Boga.Mordabimoralzanje
narediti več, a po pravici povedano,
nevem,kaj.Postnapredavanjasoza
vse,kirazmišljajo,inmladibimorali
bitimedtistimi.Mladinskasrečanja,
ki jih letosobpomočinekajštuden
tov izredno lepo in kvalitetno vodi
Sabina Lenarčič, pritegnejo majhno
številomladih,karmi jevednozelo
žal,sajzamudijotakobogataspozna
nja,kijihskupnoiščejo,navadnoob
kvalitetnihfilmih.Nekajkratsemse
udeležil tehsrečanj invednobilpo
nosennatiste,kisonavzočiinkljub
svojimladostiznajoodgovornoinmo
dro povedati svoje mnenje. Kdaj in
kjenajsimladinaberejokrščanske
gapogledanasvet,česiganebodo
vmladihletih?Ponovnovabimtako
vse mlade in starše, da jih ljubeče
spomnijo, da veliko zamudijo in jim
bonajbržtegazelomanjkalo.



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Birmanci  
v naslednjem letu

To so letošnji učenci sedmega in
osmega razreda, se ževeselijo svete
birme.Sevedapajezgoljpraznove
seljepremalo.Nakarsedobronepri
praviš,nimavživljenjunobeneteže.
Nekateri obiskujejo samo verouk in
jihceloknedeljskimmašamnired
no.Sklenilismo,dasebomovpostu
srečalisstaršibirmancevinlepova
bimovnedeljo,23.,povečernimaši
staršeučencevsedmegarazreda,na
slednjo nedeljo, 30. marca, pa star
še učencev osmega razreda. Bodoče
birmancepavabimo,danepozabite
navsakdanjomolitev,narednosve
tomašoinvpostuobiščiteobpetkih
innedeljahvsajkdajkriževpot.Na
reditetudikakožrtev,boljvestnose
učiteinzavestnonareditekomu,zla
sti pa staršem, kako veselje. Več se
bomopogovorilinasestankih.

STARŠI PRVOOBHAJANCEV pa
se skupaj z otroki obvezno udeleži
teverouka30.marcapopolenajsti
maši.

PRAZNIK SV. JOŽEFA IN GOS-
PODOVO OZNANJENJE, sta blizu
skupaj. Od 19. do 25. med obema
praznikomajetedendružine.Nasv.
JožefainnapraznikGospodovegaoz
nanjenja,bodozvečeršolskemaše,ki
najsejihudeležijovsišolarji,skupaj
ssvojimistarši.Predmašobokratka

vaja zapetje, natopa bomo skupno
sodelovaliprimaši.Vtednudružine
pavsažupnijavabljenakmolitviin
mašamvsakdan.

ŽEGNANJE V HOČEVJUbovne
deljo,23.marca,zmašoobpolenaj
stih.

DAROVI ZA MEŽNARJE so v na
šižupnijiustaljeni,insicerdavsaka
družina v vrednosti enega daru za
mašo.Taznaša17evrov.Navadnoto
poberejoključarjiindajodoločenemu
mežnarju. Letos so me prosili farni
ključarji, da bi oznanil, naj vsakdo
prinese ta dar k njim domov in bo
do oni zapisali ter dali župniku; ta
potem daje mesečno mežnarju dar.
Vsivemo,kolikosefarnimežnartru
dizavestnoopravljanjesvojeslužbe,
upam,datocenimoinbomozvese
ljemdalitadarzanj.

Iz seje  ŽPS

Na vrsti je bila redna tema:
SPODBUJANJE BRANJA BOŽJE
BESEDE V NAŠI ŽUPNIJI. Poleg
tega, danaj bi vsakkristjan redno
bral sveto pismo, da naj bi vsako
srečanje pričeli z branjem odlomka
iz Svetega pisma, smo sklenili, da
bomoprosili,dabitudivmrliškive
žicibilopodkrižemstojalosSvetim
pismom,predmolitvijorožnegaven
capanajbivsakičprebralienodlo
mek.Izbralibomoodlomke,kipose
bejgovorijozapriložnostismrti,jih
plastificirali in dali v vsako vežico,
da jih boste mogli uporabljati, saj
nasBogobsmrtisvojcevšeposebno
nagovarjaintolaži.



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

Ob smrti svojcev so darovali:
✝

Ob smrti Mi mi No vak je dala za 1 mašo še
Marta.

✝
ObsmrtiMoj ce in Za ri ke Šu štarsodarovališe:
darzacerkevinza1mašoBetiinBoštjan,po1
mašopaŽgajnarjevi,Z.v.,AnaizLjubljane,Po

lonainPrimožPajk,Brigi
tainUrošGačnik,Gačni
koviinKadunčevi,Helena
inJožicaGestelizB.v.

✝

Ob smrti LJUDMILE 
GRANDOVEC JE DAL
SINIvanzdružinodarza
cerkevinza10maš.Za2
maši in dar za KARITAS
jedalJanezSrebot,1ma
šoindarzaKARITASpa
sodali sodelavci žup.Ka
ritas.Po1mašoindarza
cerkevjedaladruž.Košir
in Matičevi iz Kom. Za
mašepasodali:Petelinš
kovi (1), Jožica Klinc (1),
zakonska skupina (1), so
delavci vrtca Ringaraja
(3),Pečnikovi(1),Povzino
vi(1),FaniStrnad(1),Pri
jatelj in Kuralt (2), druž
Šmalc iz Brež (1), Rigler
jevi, Praproče (1), sestra
Kristina(5),Jožkini(1)in
Grekčevi,C.(1).

✝

Ob smrti JOŽETA PEČ-
JAKAsodalidarzacerkev
inpo1mašobratMilanz
družino in nečaka Janez
inAleš,bratSlavko,Jam
nikovi, sestrična Darinka
z družino, družina Godec
inMarkoGodec.Po1ma
šopasodaliPečjakovi,Ve
likeVrheinprejšnjisode
lavci.

Pon. 17. 3.
Jerica

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Druž. Hren, Zg.
Tone in Marija Hren, obl.

Tor. 18. 3.
Ciril Jer.

Vid
Kom.

18.00
18.00

Mojca Šuštar, 30. dan
Živi in pok. Venčeči

Sre. 19. 3.
Jožef, Jez. 

rednik

Vid.
Pon.
Vid.
Kom.

9.00
19.00
18.00
18.30

Jože in Ivan Kralj, M. v.
Stane Lenarčič, obl.
Anton Prelesnik, Z. v.,obl.
Marija Strah - Ruskna 8

Čet. 20. 3.
Klavdija

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Jože Babič in vsi Tišlerjevi, Zg.
Jože Pečjak, 30. dan

Pet. 21. 3.
Hugolin

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Jože Gnidovec
Jože Novak, K.

Sob. 22. 3.
Lea

Vid.
Kom.

8.00
18.30

Vojko in Sandi Zalar, Predstr., obl.
Mirko in Vida Buščaj, obl.

Ned. 23. 3.
3. POSTNA

Alfonz

Vid.
Pon.
Vid.
Hoč.
Vid.

7.30
9.00

10.30
10.30
18.00

Za farane
Milan Hočevar, obl.
Marija Šporar, Pdc.
Za vaščane
Starši in Ana Drobnič, C.

Pon. 24. 3.
Katarina Š.

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Starši in Janez Novak, B. v., 19., obl.
V zahvalo P 34

Tor. 25. 3.
Gospodovo 
oznanjenje

Vid.
Vid
Pon.
Kom.

9.00
18.00
19.00
18.30

Ivana in Alojz Lenarčič, Zg.
Starši in dva brata Novak, Vid.
Za zdravje H.
Vsi Jakljevi

Sre. 26. 3.
Evgenija

Vid. 7.00
7.00

Ana in Anton Miklič, C., obl.
Alojz Gačnik

Čet. 27. 3.
Peregrin

Vid.
Pdg.

18.00
 18.00

Alojzij in druž. Štrubelj, Z. v.
Vida Škoda, obl.

Pet. 28. 3.
Milada

Vid. 18.00 Anton Cimerman, Hoč., obl.
Janez Kosi

Sob. 29. 3.
Bertold

Vid.
Kom.

8.00
18.30

Jože Hočevar,  M. v., obl.
Starši Adamič in Rozalija Nose

Ned. 30. 3.
4. POSTNA

Janez Klimak

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Julija, Janez in Tone Zakrajšek
Robert Škantelj, 30. dan
Ana, Janez in st. Drobnič., V.


