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Njegova oblačila so
se zasvetila silno bela

kakor sneg;
tako ne zna beliti

noben belivec na zemlji.
Prikazal se jim je

Elija z Mojzesom in oba sta
se z Jezusom razgovarjala.

In naredil se je oblak
ter jih obsenčil,

iz oblaka pa je prišel glas:
"Ta je moj ljubljeni Sin,

njega poslušajte!"

(Mr 9,3-4,7)

V templju je našel
prodajavce volov in ovac
in golobov in menjavce,

ki so tam sedeli.
In naredil je iz vrvi nekak

bič in vse izgnal iz templja,
ovce in vole;

menjavcem je raztresel 
denar in prevrnil mize,
prodajavcem golobov

pa je rekel:
"Spravite to proč,

in iz hiše mojega Očeta
ne delajte tržnice!"

(Jn 2, 14-16)

Učenik in Mesija, danes 
smo se srečali v templju.
Tvoj bič je udarjal na vse 
strani, ko si nas izganjal  

iz svetišča.
Predrzno smo ti zrli  

v obraz z navlako zavisti  
v srcu, ker si prepoznal
našo preračunljivost.

Ukrotil si nas z odločno 
besedo o porušenem  
in na novo zgrajenem 

templju. 
Prepoznali smo te.

Zdaj se vračamo v svetišče
in se ti zahvaljujemo,
da si bil do zadnjega  

z nami.

B. Golob



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Izbor novih članov ŽPS

Na zadnji seji ŽPS, 16. 2., smo skle-
nili glede izbora novih članov ŽPS na-
slednje: V tej številki OZNANIL boste 
dobili list, na katerega napišite po 
enega moškega, eno žensko in enega 
fanta ali dekle iz vaše vasi, za katerega 
vi menite, da bi bil dober član ŽPS in 
bi dobro zastopal vašo vas. Na hrbtni 
strani si preberite, preden napišete 
svojega kandidata, kaj je ŽPS in katere 
so njegove naloge, kdo lahko predla-
ga člane in kdo je lahko izbran. O tem 
smo poslušali tudi zadnjo nedeljo v 
pastorskem pismu naših škofov. 

Sklenjeno je bilo tudi, da naj se vsa-
ka družina posebej pogovori, koga 
bodo predlagali. Bodo pa poleg listov 
v Oznanilih zraven še drugi enaki listi, 
ki jih lahko vzame vsakdo in napiše 
svoje kandidate. Če bo kdo naslednjo 
nedeljo, ko naj bi prinesli napisane li-
ste nazaj in jih vrgli v nabiralnik, ki bo 
sredi cerkve,  pozabil svoj listek doma, 
bo lahko vzel novega in napisal svoje 
kandidate.

V ponedeljek, 2. 3., se dobijo člani 
ob 19.30 v župnišču, da bodo prešteli 
liste. Kdor bo dobil največ glasov, bo 
vprašan, ali izbor sprejme in je pripra-
vljen sodelovati v novem ŽPS. Če ne 
bi hotel, bomo vprašali naslednjega 
po število glasov. Tako bomo dobili 14 
članov ŽPS, deset pa jih bodo izbrale 
skupine, ki jih bodo tudi zastopali v 

ŽPS. Izbrali bodo po enega zastopni-
ka ključarji,  pevci na Vidmu, pevci v 
Ponikvah, člani KARITAS, animatorji 
in zakonske skupine. Po službi pa so 
člani še: g. kaplan, cerkovnik in obe 
katehistinji. Tako bo v novem ŽPS 24 
članov.

Vzemimo ta izbor skrajno resno, saj 
gre za našo župnijo in naše življenje. 
Še posebej to važno zadevo priporo-
čam v osebno in skupno molitev, saj je 
brez Božje pomoči vse naše prizadeva-
nje zaman.

Zakonske skupine

Tri leta po poroki sem srečal zakon-
ca, ki sem ju poročil. Ko sem ju vprašal, 
kako jima gre, sta bila še vedno vsa nav-
dušena, priznala pa sta, da marsikaj po 
treh letih vidita drugače. Vsi poznate 
razne šale, kako se pogovarjata mlada 
zakonca in kako malo starejša. Življenje 
prinese cel kup nevšečnosti, problemov, 
stisk. In takrat so tako pomembni dobri 
prijatelji, ki te imajo resnično radi in ti 
želijo iz svoje izkušnje svetovati in tako 
pomagati, če seveda to hočeš. 

Glavni namen zakonskih skupin je, 
da bi ljubezen, sreča in razpoloženje, ki 
ga imata mlada zakonca, ostal, seveda 
obogaten z izkušnjami življenja, celo ži-
vljenje. Zakonske skupine si zato priza-
devajo s pomočjo Boga, njegove Besede 
in medsebojnimi izkušnjami. Nikoli nih-
če nikogar ne poučuje, ampak pove, kaj 
in kako uspeva v njunem zakonu, ostali 



poslušajo in se skušajo drug od drugega 
učiti.

Ko gledam in poslušam tiste, ki so v 
zakonskih skupinah, koliko jim pomeni-
jo in pomagajo, mi je hudo, da se drugi 
kar ne morejo odločiti za tak način. Ko 
smo povabili prejšnjo nedeljo zakonce, 
ni prišel nobeden. Vsak je svoje sreče 
kovač. Naša naloga je, da vabimo, pri-
pravljamo, od vas pa je, da sprejmete ali 
ne sprejmete. Prav pa je, da vedno znava 
razmišljate tudi o teh stvareh, saj se je 
vsak dolžan prizadevati, da bi bil njegov 
zakon čim boljši in srečnejši.

POSTNA PREDAVANJA, ki jih imamo 
vsako leto v postnem času, nas tudi letos 
vabijo. Na seji ŽPS so predlagali dve zelo 
zanimivi in potrebni temi tako za starše 
kot za mladino. Tisti, ki ste domači na 
internetu, poznate  Zavod ISKRENI NET. 
Pod njegovim okriljem je vrsta preda-
vanj o teologiji telesa. Lani sta predavala 
Polonca in Tomaž Sokol v Ljubljani na 
Nikodemovih večerih na temo ZAKAJ 
NE, ČE SE IMAVA RADA. Tematika je zelo 
aktualna, zato vas bo gotovo pritegnila 
in se udeležite srečanja v nedeljo, 1. mar-
ca ob 19.00 v župnišču.

Dne 8. marca, ravno tako ob 19.00, 
pa bo med nami specialni pedagog, ki 
ga pogosto lahko slišite na radiu, Mar-
ko Juhant, ki nam bo spregovoril o temi: 
KAKO RASTEJO NAJSTNIKI. Spet izre-
dno zanimivo za starše in za mladino. 

Ker bo v nedeljo, 15. marca, posveče-
nje novega pomožnega škofa dr. Franca 
Šuštarja, ne bo predavanja, ampak bo v 
nedeljo, 22. marca, ko bo med nami dr. 
Andrej Saje, do nedavnega tajnik škofo-
vske konference, sedaj pa profesor na 
TF. Letos je imel zelo odmevno preda-
vanje na Nikodemovih večerih na temo: 

SPREMEMBE – DA ALI NE? KAKŠNE? Za 
sodobne, razmišljajoče ljudi izredno za-
nimiva tema. Lepo vabljeni!

POSTNI ČAS, ki smo ga na pepelnico 
pričeli, nas vabi k bolj zavestnemu in 
poglobljenemu življenju po veri. Časi, v 
katerih živimo, niso lahki, tudi niso bili 
nikoli. Nezaupanje do vsega pa je tako 
veliko, kot še nikoli. Kristjani se temu 
ne smemo vdati. Mi vemo, komu smo 
verovali, mi vemo, da je Bog tudi danes 
z nami, kljub temu da ga mnogi Sloven-
ci in Evropejci na marajo in se z vsemi 
močmi borijo proti vsemu, kar je Božje 
in naravno, kar pa prinaša stalni strah, 
negotovost in jezo, česar je danes polno 
na vsakem koraku. Verni ljudje smo po-
klicani, da v teh časih še bolj zaupamo 
Bogu in drug drugemu, da se povežemo 
z Bogom in med seboj. 

Vsi smo vabljeni k molitvi za domovi-
no in svet. V župniji je skupnih molitev 
veliko, kdor se jih hoče udeležiti. Vablje-
ni ob ponedeljkih ves dan in petkih eno 
uro pred mašo, ko molimo skupaj pred 
izpostavljenim Jezusom. Vsak dan pred 
mašo molimo rožni venec. Ob nedeljah 
bo v postu popoldne križev pot in litani-
je, ob petkih pa pred večerno mašo kraj-
ši križev pot. Tudi sami si najdite čas za 
pogovor z Bogom.

Ne pozabimo pa tudi na odpoved in 
žrtev. Mladi delavci in mladi duhovniki 
so se odločili, da začnejo postno akcijo 
za mlade – »40 ur brez telefona.« Za 
kaj gre? Vsak dan v postu se za eno uro 
svojega prostega časa odpovem telefonu 
in ta čas porabim za rast svojih odno-
sov. Za resničnost, namesto virtualnosti. 
Predlagajo, da med 19.00 in 20.00. uro 
izklopite telefon in ta čas namenite svo-
jim odnosom. Naredite majhno odpoved 
za veliko spremembo življenja.

Ne pozabimo na veliko postno akcijo 



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

Pon. 23. 2.
Polikarp

Vid.
Pon.

18.00
18.00

Anton Francelj, 8. dan
Vsi Oblakovi,8

Tor. 24. 2.
Matija

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Olga Kralj
Anton Adamič, 8. dan

Sre. 25. 2. Vid. 7.00 Ljudmila Grandovec, C., obl.

Čet. 26. 2.
Aleksander

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Ana Potočar, 30. dan
Jože Pečjak, obl.

Pet. 27. 2. Vid. 18.00 Ljubica Strnad in vsi Štacnarjevi

Sob. 28. 2.
Roman

Vid.
Kom

8.00
18.30

Krašnarjevi in Novakovi
Kristina Meglen, 30. dan

Ned. 1. 3.
2. POSTNA

Albin

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Milka in vsi Francelj, obl.
Robert Škantelj, Pdg., obl.
Marija Erčulj, Zg., obl.

Pon. 2. 3.
Agnes

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Vsi Johinovi in Vinko Čampa
Lukatovi

Tor. 3. 3.
Kunigunda

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Andrej Jesenšek
Matija Bele

Sre. 4. 3. Vid. 7.00 Pavla Žgajna

Čet. 5. 3.
Hadrijan

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Franc in Frančiška Glač, B-v., obl.
Straši Štrekelj, obl.

Pet. 6. 3.
PRVI PETEK

Vid.
Pon.

18.00
 19.00

Janez Šuštar, M.v.
Alojz Somrak, obl.

Sob. 7. 3.
Perp.,Felicita

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Bogdan Smrke, Vid., obl.
Franc Pirc, obl.

Ned. 8. 3.
3. POSTNA

Janez 
od Boga

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Anton in Marija Adamič, obl.
Vsi Samčevi, Pdč.
Starši Jožkini, C.

40 dni brez alkohola. V cerkvi imate zadaj polno leta-
kov. Vzemite jih, preberite in molite v ta namen.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje 
slavimo, dokler ne prideš v slavi, bomo pri maši na 
vzklik Skrivnost vere odgovarjali ali odpevali cel po-
stni čas.

Verouk za prvoobhajance in njihove starše bo v ne-
deljo, 8. marca, po pol enajsti maši.

Ponovno vse vabimo, da razmišljate, kdo bi prevzel 
mežnarsko službo v župnijski cerkvi, ko bo dosedanji 
mežnar Stanislav Kostanjšek na velikonočni ponede-
ljek z delom zaključil.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti ANTONA 
ADAMIČA so darovali dar 
za cerkev in po 3 maše: 
žena Milena, sina Bojan 
in hčerka Milena. Dar za 
cerkev in za 2 maši je dala 
Danica Prijatelj, enako 
tudi Gričevi iz Kompolj. 
Rihtarjevi so dali dar za 
cerkev in 1 mašo. Za 2 
maši so dali Škantelovi. 
Po 1 mašo pa so dali: se-
strična Micka, Ahčinovi 
(Pon.), Drobničevi, Mo-
horjevi in Polančevi. Mo-
livci pa so zbrali za 7 maš 
in dar za cerkev.

✝

Ob smrti ANTONA 
FRANCELJNA SO DALI dar 
za cerkev in po 3 maše do-
mači, sin Tone z družino 
in sin Janez z družino. Po 
1 mašo in dar za cerkev 
so dali: brat Janez, sestra 
Mari, sestra Slavka, sestra 
Olga in brat Jože. Dar za 
cerkev so dali Stane Rejc 
in družini Jozelj in Jančar 
in Babnikovi (Vid.). Po 1 
mašo pa so dali: Tončka 
Kastelic, druž. Francelj 
(Gor. Slivnica) in druž. 
Krese (Šmarje - Sap).


