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Bog kliče tudi tebe in mene

Gos pod kli če tu di me ne in te be, da pu sti va 
trd no in uho je no pot mno gih, ter da sto pi
va na pot za njim. Sva pri prav lje na, da pu
sti va mre že na ji ne ga vsa kod nev ne ga ulo va 
in ho di va za njim?

O Gos pod, sto ri, da bi vsak člo vek  
na sve tu poz nal Sve to pi smo. 

Vzbu di v lju deh la ko to po tvo ji Be se di.  
In daj, da po sta ne naš vsak da nji kruh. 

Da bi vsi, ki zna jo bra ti,  
spoz na li evan ge lij z last ni mi oč mi. 

Ti sti, ki ne zna jo bra ti, pa naj sre ča jo  
dru ge, ki jim ga bo do bra li!

To da pred vsem – ko bo do ljud je poz na li 
tvo jo vo ljo, te pro si mo sa mo za to,

da bi se iz pol ni la, in za nje no ure sni či tev 
po ra bi nas! Amen.

Ali ni prav vsa ka ne de lja sve to pi sem ska? Če 
smo do volj zbra ni in sle di mo Bož ji be se di, 
nas ved no zno va bo ga ti, vzpod bu ja in us
mer ja v pra vo živ lje nje.
Da naš nja ne de lja pa je še po se bej pos ve
če na Sve te mu pi smu, že li nas vzpod bu di ti, 
da po sta ne tu di del na še ga do ma; be ri mo 
otro kom, dru ži ni, pred vsem pa za svo jo 
du šo in du hov no rast!



Zakajžupnija–družina?Družina
kotosnovnacelicapobožjemna

črtu,kjervladaljubezen.Daseljube
zenkrepi,jepotrebnospoštovatipra
vila.Vsakčlandružinejeodgovoren,
dassvojimdelomprispevaksobiva
nju, drugače vlada nered. Spoštova
ti je potrebno dogovorjeni red. Vsak
imadolžnostiinpravice.

Župnijajekotenavelikadružina;
vodijožupnik,kiimasvojepomočni
ke. Župnijo sestavljamo vsi živeči v
župnijioziromavsikrščeni.Napačno
jemišljenje,dasožupnijasamožup
nik, kaplan, kuharica, cerkovnik in
šekdo.Župnijasotudivsitisti,kile
občasnopridejovcerkevalipopotre
bivžupnišče.Primerjalsemžupnijo
združino,kjermoravsakprispevati
svojdelzasobivanje.Tudivžupniji
je potrebno opraviti veliko različnih
del,prikaterih lahkovsakpomaga.
Zeloleposembilpresenečen,kosem
prosil nekega gospoda za pomoč, da
opravidelo,kigalahkoopravizato

V pr vi šte vil ki na še ga žup nij ske ga li sta, ki 
iz ha ja v na ši žup ni ji že 41 let, sem vas po
va bil, da bi pi sa li, kaj vam po me ni žup ni ja, 
ka ko na njo gle da te, kaj ste pri prav lje ni sa mi 
sto ri ti za njo in kaj naj bi dru gi, je na le te la 
na lep od ziv. Kar ne kaj jih je že ob lju bi lo, 
da bo na pi sa lo svoj po gled na njo. Upam, 

da bo ta kih za res ve li ko in bo mo na re di li 
lep mo zaik, kot ga pred stav lja ta sli ka, ki bo 
ved no na za čet ku te ru bri ke. Vsa ko mne nje 
je po mem bno, vsak fa ran je en ka men ček v 
mo zai ku žup ni je. Če mo je ga ka menč ka ni, 
ne kaj mo zai ku manj ka. Va bim vas k raz miš
lja nju in pi sa nju o žup ni ji.

MOJ PO GLED NA ŽUP NI JO  

Kaj mi 
po me ni 
žup ni ja?

Župnija–družina.

usposobljenaoseba, in je zveseljem
to opravil. Po končanem delu, ki je
trajalovečur,semvprašalzaračun.
Začudenomejepogledalindejal:»Saj
semvendarčlantežupnijeincerkev
jenašskupnidom.Zatojevsakdol
žannekajnareditizataskupnidom.
Vesel sem, da lahko nekaj prispe
vam.«Bilsemzelovesel,dasoljudje,
kijimžupnijanekajpomeni.

Tečeže30.leto,odkardelamkot
cerkovnik,patakihdogodkovnibilo
veliko.Najtukajomenimtudišesvoje
veseljenadfarani,kimizagotavljajo
svojemolitve.Komepredletiskoraj
3mesecenibilo, jebilo leposlišati:
bomtoinononaredil,bompomagal,
bommolilzavasinpodobno.

Dostikratpasesliši:Miplačamo,
panajdelajoinmolijodrugi.

Zakonecbipovabilpravvse,kibo
stetobrali.Nebojtesepritibliže,ne
bojtesežupnijeincerkve,vsaklahko
najdetusvojemesto.Lezdobrimso
delovanjem bo župnija živa in vsem
nambolepo.Najbožupnijskacerkev
krajpogostihsrečanjiniskrenemoli
tve(resničnonašskupnidom).

Začelsemsprimerjanjemžupnija
–družinaintakonajtudikončam.V
velikooporomijedružina,predvsem
ženaMilena,kiskrbi,dasemurejen
jazincerkvenoperiloinpodobno.

StankoKostanjšek



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Iz se je ŽPS

Na 4. redni seji ŽPS je bila glav
natemaizpriročnikaNAPOTIKIZ
VIRUopotinašežupnijeodštevilnih
dejavnostikizviru.Kateremuizviru?
NašizvirjeKristus,kinamjepodaril
večnoživljenje.Vsedejavnostivcerk
vi so namenjene k temu cilju. Vedno
jenevarnost,daseustavimoprizuna
njosti,npr.kakobovidetinekapobož
nostalidejavnostnazunaj,nepa,kaj
tapomenizamojoduhovnorast,koli
kobompotemdogodkuboljljubilKri
stusainsvojebližnje,karmiprinaša
notranjoradost.

Vrazgovorusmospoznali,damar
sikdajsplohnevemo,čemujekatera
dejavnost namenjena, še manj, kako
naj joprav izvedemo.Zato semskle
nil,davambomvvsakištevilkiOzna
nilpisaloeniizmeddelujočihdejavno
sti:čemujoimamo,kajnamželidati,
kakonasželipovezatisKristusomin
medseboj.

Pogovarjali smo se tudi o pisanju
noverubrikevOznanilihinopostnih
predavanjih.Češekdodrugvezaka
kegapredavateljaalipričevalca,kibi
lahkonastopilkotpostnipredavatelj,
najpredlogsporočivžupnišče.

Sim bol in po men  
bla go slov lje ne sve če

Ker je pred na mi sveč ni ca, bom naj prej 
spre go vo ril o po me nu – zna me nju sve če. 
Sve ča je v cerk vi ta ko zna čil na, da mo ra ta 
pri vsa ki sve ti ma ši go re ti dve sve či. Za kaj? 
Sve ča je naj bolj pre pro sto sreds tvo, ki proi
zva ja svet lo bo. Bog je luč in no be ne te me 

ni v njem, pra vi sve to pi smo. Tu je miš lje
na luč, svet lo ba, smi sel živ lje nja, ki jo da je 
Bog vsem, ki vanj ve ru je jo. Ob kr stu priž ge 
kr sti telj od ve li ko noč ne sve če, ki pred stav
lja vsta le ga Kri stu sa, ki je luč, ki ni ko li ne 
uga sne, krst no sve čo, jo po da star šem in 
bo trom z be se da mi: Sprej mi te Kri stu so vo 
luč.  Star ši in bo tri, ohra ni te luč, ki vam je 
zau pa na, da bo vaš otrok v Kri stu so vi lu či 
var no ho dil kot otrok lu či, vztra jal v ve ri in 
šel z vse mi svet ni ki v ne be sih pri ha ja jo če
mu Gos po du na pro ti.

Krst no sve čo naj bi vsak po se bej hra nil, 
jo ob važ nih živ ljenj skih do god kih priž gal, 
ob smrt ni uri pa mu jo da li zad njič v ro ke.

Sta rej ši ni ma te krst nih sveč, za to vsa ko 
le to bla go slo vi mo na sveč ni co sve če, da 
ne bi no be na krš čan ska hi ša bi la brez bla
go slov lje ne sve če, ob njej pa naj bi v ne
var no sti, ne sre či, trp lje nju mo li li in pro si li 
za Bož jo po moč.

Kaj nam po me ni sve ča ob smr ti, pa le 
to: za raj ne mo li mo: Več na luč naj jim sve
ti. Že li mo jim in mo li mo za nje, naj se na
ha ja jo v več ni svet lo bi Bo ga, ki je re sni ca, 
do bro ta, le po ta, lju be zen in sre ča. 

BIB LIČ NA SKU PI NA bo ime la sre ča nje 
v po ne de ljek, 20. ja nuar ja, ob 19.00. Sta re 
in no ve čla ne le po va bi mo, saj nam ta sku
pi na ka že na čin, ka ko naj be re mo Sve to pi
smo in kaj nam Bog po njem spo ro ča.

TE DEN EDI NO STI smo za če li že v so
bo to, 18. 1. Do so bo te, 25. 1., se bo mo 
zbi ra li vsak ve čer ob 18.00, zmo li li naj prej 
mo li tve za edi nost, na to pa med sve to ma
šo raz miš lja li, kaj naj krist ja ni na re di mo za 
edi nost ne le med ka to liš ko, pra vo slav ni mi 
in pro te stant ski mi Cerk va mi, pač pa še bolj 
med se boj. Je zus je mo lil: »DA BI BILI VSI 
ENO!« Pri srč no va bi mo vse, ki se za ve da te, 
ko li ko lah ko s svo jo mo li tvi jo po ma ga mo 
edi no sti in mi ru na sve tu.



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

VERSKI TISK je za krist ja na ne kaj nuj ne ga, če ho če ve
de ti, kaj se v Cerk vi do ma in po sve tu do ga ja, pa tu di da 
po glab lja svo jo ve ro. V na ši žup ni ji je bi lo svoj čas izred
no ve li ko ver ske ga ti ska, se daj pa, žal, mar si ka te ra hi ša 
ni ma na ro če ne no be ne ver ske re či.

Ted nik DRUŽINA sta ne za ce lo le to 88,40 evrov, me seč
nik OGNJIŠČE 28,25 evrov, Mo hor je ve knji ge so 45 ev
rov, Mi si jon ska ob zor ja 8 evrov in PRIJATELJ 12 evrov.
Ka te ri ko li tisk na ro či te lah ko v žup niš ču, kio sku ali po 
po šti.

SVEČNICA – da ro va nje za 
sve če in cerk ve no raz svet
lja vo
Ta praz nik je le tos v ne de ljo. 
Pri vseh ma šah bo da ro va nje 
za sve če in cerk ve no raz svet
lja vo. 

KLJU ČAR JE, ki sku paj s žup ni
kom no si jo bre me od go vor no
sti za gos po dar sko sta nje žup
ni je, va bim na de lov ni se sta nek 
v po ne de ljek, 27. ja nuar ja, ob 
19.00 v žup niš če. Pre gle da ti 
mo ra mo gos po dar sko sta nje 
in se po go vo ri ti za de lo v pri
hod nje. 

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝
Ob smr ti IGNACA ŠUŠTARJA 
so da li do ma či dar za cer kev in 
za 10 maš, dar za cer kev in za 2 
ma ši je dal Jo že Žni dar šič, dar 
za cer kev pa Ma ri ja Gor šič. Po 
eno ma šo so da ro va li: Fin ko vi, 
Pred str., Lov ši no vi iz Rib ni ce, 
Prim čko vi iz Zg, To mo že vi iz Z. 
v., Gor ši če vi iz Škof ji ce in Ana 
Šleg iz Ljub lja ne.

✝
Ob smr ti PAVLETA ZEVNIKA so 
da ro va li dar za cer kev že na in 
hčer ki Pe tra in Mir jam in Ja nez 
Pa vlin. Po 1 ma šo pa so da ro
va li: bra tra nec Pa vle, se strič na 
Fa ni, se strič na Ti na, bra tra
nec Ja nez iz Kom polj in ne čak 
Zvon ko.

✝
Ob smr ti An to na – Zvo ne ta 
Ko va či ča iz Ber li na je da la se
stra Ana dar za cer kev.

Pon. 20. 1.
Hilarij

Vid.
Vid.
Pon.

18.00
18.00
18.00

Ignac Šuštar, 8. dan
Janez in Tončka Novak, Z. v.
Vodičarjevi

Tor. 21. 1.
Neža

Vid.
Vid.
Kom.

18.00
18.00
18.00
18.00

Pavle Zevnik, 8. dan
Alojz in Ivanka Vesel, obl.,  Predstr.
Kristina in Janez Nose, obl.
Rozi Pirc

Sre. 22. 1.
Vincencij

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Po namenu T
Anton in Marija Hočevar, Pdg.

Čet. 23. 1. 
Henrik

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Janez Kralj, obl., Zg. 54
Marija Križman

Pet. 24. 1.
Frančišek Sal.

Vid. 18.00 Marija in Janez Zabukovec, obl., Pdč.

Sob. 25. 1.
Spr. Pavla

Vid.
Kom.

8.00
18.00

Mimi Novak, 8. dan
Starši, bratje in sestre Adamič,   
K. 109

Ned. 26. 1.
3. med let.

Timotej

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Vsi Brodnikovi
Kristina Pavlič, obl., Pdg.
Vsi Kališčarjevi

Pon. 27. 1.
Angela Merici

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Stanislav Buščaj, obl., Predstr.
Vsi Lukatovi

Tor. 28. 1. 
Tomaž Akv.

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Marija in Tončka Babič, obl., Zg. 29
Mirko Kresevevič

Sre. 29. 1. 
Valerij

Vid.
Vid.

7.00
7.00

Andrej Levstek in st. Zalar
Starši Gačnik ,C.

Čet. 30. 1. 
Hijacinta

Vid. 18.00
 18.00

Kristina in vsi Erčulj, obl., Z. v. 
Starši in brat Cimerman, M. v.

Pet. 31. 1.
Janez Bosko

Vid. 18.00 Antonija in Franc Hočevar, obl., V.

Sob. 1. 2.
Brigita

Vid.
Kom.

8.00
18.30

Jože Zakrajšek, obl, Vid.
Starši Tomšič, obl.

Ned. 2. 2.
SVEČNICA

Simeon, Ana

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Kristina Lenarčič, obl.
Jože Babič in vsi Jožefovi, obl.
Jože Štih, obl, Vid.


