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Bog namreč svojega Sina  
ni poslal na svet, da bi svet 

obsodil, marveč da bi se svet 
po njem rešil.

Kdor vanj veruje, ne bo 
obsojen; kdor pa ne veruje, je 
že v obsodbi, ker ne veruje v 

ime edinorojenega  
Sina Božjega.

Obsodba pa je v tem, da je 
na svet prišla luč, pa so ljudje 

bolj vzljubili temo ko luč, 
zakaj njih dela  

so bila hudobna.

(Jn 3,17-19)

Sina si poslal na svet,
da bi nas rešil večne stiske.
Nisi ga poslal gospodovat.

Bil je vsem služabnik,
velik v človeški preprostosti,
pripravljen prehoditi daljave,

da bi oznanjal zapoved ljubezni.
Verujemo vanj,

ne odreci nam mesta
na svoji desnici in daj,

da se očistimo v ognju spokornosti.
bodi zahvaljen zanj,
ki izmiva naše grehe

in nam podarja odpuščanje.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh



IZ ŽIVLJENJA 
NAŠE ŽUPNIJE

Resnično, resnično,
povem vam:

»Če pšenično zrno ne pade
v zemljo in ne umre,

ostane sámo;
če pa umre,

obrodi obilo sadu.
Kdor ljubi svoje življenje,

ga bo izgubil;
in kdor svoje življenje
na tem svetu sovraži,

ga bo ohranil 
za večno življenje.«

(Jn 12,24-25)

Pred leti sem pobral avtoštoparja, ki je 
imel okrog vratu obešen rožni venec. 
Vprašal sem ga, ali je sodeloval v vojni 
na Hrvaškem, kajti tam so vojaki po-
gosto tako nosili molek.

»Ne,« je odgovoril. »Ko je stara 
mama umrla, sem jaz vzel to 'verižico'. 
Bila je njena. Ona je bila tako dobra z 
menoj. Starši so se zanimali za kariero 
in me niso versko vzgajali, ona pa je 
imela vedno čas zame in mi je govorila 
o Bogu. To je spomin nanjo, na njeno 
dobroto. Najbrž bom nekega dne po-
stal tudi jaz veren, kot je bila ona, ker 
je bila tako dobra z menoj.«

Stare mame že dolgo ni več, njena 
žrtev za vnuka pa je ostala. Šele ko bo 
pšenično zrno umrlo, bo lahko obro-
dilo sad. Koliko podobnih primerov 
sem srečal, da je vzgoja oz. prizadeva-
nje nekega človeka doživelo sad, ko se 

je on izničil ali ko ga ni bilo več. To je 
upanje za številne ljudi, ki ne vidijo sa-
dov svoje vzgoje ali svojega dela.

B. Rustja

Župnikovo pismo v postu 2015 je pri-
loga teh Oznanil. Poleg aktualnih mi-
sli za post vam v njem pišem o obnovi 
naše župnijske cerkve.

NOV ŽPS ste izbrali. Ko bodo tudi 
skupine določile svoje predstavni-
ke, vam bomo imena vseh napisali v 
Oznanila. Vrnjenih je bilo s predlogi 
kandidatov 264 glasovnic (na prej-
šnjih jih je bilo 214). Po vaseh pa je 
stanje sledeče: Videm 33, Ponikve 32, 
Kompolje 31, Predstruge 26, Zdenska 
vas 26, Zagorica 25, Cesta 20, Mala vas 
15, Podgorica 14,  Bruhanja vas 12, 
Podgora 11, Podpeč 10, M. Ilovo Gora 



sredstvi prizadevamo za lastno spre-
obrnitev in spreobrnitev aktivistov, ki 
to propagirajo. Zato ste vabljeni, da to 
pobudo podpišete, predvsem pa vsi 
veliko molimo za zdravo pamet v na-
šem narodu.

POSTNA PREDAVANJA v naši župniji 
so se pričela. V nedeljo smo posluša-
li mlada zakonca, ki sta želela iz svo-
je negativne izkušnje pokazati zlasti 
mladim ljudem, kaj je prav in kaj ne. 
Mislim, da smo vsi, ki smo poslušali, 
izredno veliko dobili in smo jima hva-
ležni za to pričevanje.

To nedeljo, 8. marca, bo med nami 
specialni pedagog, ki ga pogosto slišite 
po radiu, Marko Juhant, ki bo govoril 
Kako rastejo najstniki. Spet izredna 
priložnost, ki jo je škoda zamuditi.

V nedeljo, 15. 3., ne bo predavanja, 
ker je ta dan v Ljubljani posvečen novi 
pomožni škof Franc Šuštar, ampak bo 
v nedeljo, 22. 3., med nami prof. dr. 
Andrej Saje, do nedavnega tajnik ško-
fovske konference in nam bo govoril 
na temo Spremembe – da ali ne? Ka-
kšne? Na letošnjih Nikodemovih veče-
rih je žel izredno priznanje. 

9 in Hočevje 1. Ker so eno glasovnico 
izbirale celotne družine, je sodelovalo 
vsaj trikrat toliko ljudi. Kot vaš župnik 
se vsem za sodelovanje iz srca zahva-
ljujem.

Vse, ki so dobili največ glasov, smo 
vprašali, in so sprejeli izvolitev in 
obljubili, da bodo z veseljem sodelova-
li v ŽPS za blagor celotne župnije. 

PODPIS POBUDE VOLIVCEM ZA VLO-
ŽITEV ZAHTEVE ZA RAZPIS ZAKONO-
DAJNEGA REFERENDUMA je možno 
dati v naši župniji v vseh cerkvah, kjer 
je nedeljska maša in v župnišču. Žal 
je rok zelo kratek in moramo pole z 
vašimi podpisi oddati že v ponedeljek. 
Za kaj gre?

Vsi v glavnem veste, da je naš parla-
ment 3. 3. po hitrem postopku sprejel 
zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih. Z njim želijo definicijo za-
konske zveze iz »življenjske skupno-
sti moškega in ženske« spremeniti v 
»življenjsko skupnost dveh oseb«. S 
tem zakonom želijo doseči predvsem 
spremembo učnih vsebin v šolah in 
vrtcih, predstavljati in promovirati is-
tospolne prakse ter spremembo spola 
v vrtcih in šolah, diskriminacijo vseh, 
ki se s tem po vesti ne moremo stri-
njati itd. Kristjani smo prepričani, da 
je spoštovanje občečloveških vrednot, 
desetih božjih zapovedi, naravnega 
zakona in Kristusovih blagrov naji-
menitnejša pot do družbe blaginje in 
zagotavlja človekove pravice in svobo-
do. Kristani so bili vedno pričevalci. 
Naša naloga in naloga vseh dobromi-
slečih ljudi je, da prepoznamo novo 
ideologijo, se ji upremo in si z vsemi 
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Pon. 9. 3.
Frančiška R.

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Starši in Ana Drobnič
Vodičarjevi

Tor. 10. 3.
40 mučencev

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Vida Škoda, Pdg., obl.
Anton Adamič, 30. dan

Sre. 11. 3. Vid. 7.00 Starši Strah

Čet. 12. 3.
Inocenc

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Anton Francelj, 30. dan
Janez Žgajnar, Z.v., obl.

Pet. 13. 3.
Leander

Vid. 18.00
18.00

Jože Prijatelj, Johimov, K.
Jamnikova mama, I.G.

Sob. 14. 3.
Matilda

Vid.
Kom

8.00
18.30

Franc Kastelic, Zg.12, obl.
Ivan Meglen, K.79, obl.

Ned. 15. 3.
4. postna

Ludovika

Vid.
Pon.
Vid.

Hoč.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30

10.30
 18.00

Za farane
Julija in Franc Škulj
Slavka, Jože Blatnik,  
Jožica Gorenčič, o.
Za vaščane
Jakičevi, Pdc.

Pon.16. 3.
Hilarij

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Druž. Oblak
Edvard, Ivana in Alojz Lenarčič

Tor. 17. 3.
Patrik

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Tone Tekavčič, obl.
Vsi Šporar in za zdravje

Sre. 18. 3. Vid. 7.00 Frančiška in Ivan Kaplan, V.

Čet. 19. 3.
Sv. JOŽEF

Teden
družine

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
18.00
18.30
19.00

Jože in Ivan Kralj, M.v.
Anton Prelesnik, Z.v., obl.
Julka Luzar, Florijan Pirih, K.51
Starši in Jože Levstik

Pet. 20. 3.
Klavdija

Vid. 18.00 Ana in Franc Erčulj, M.v., obl.
Metka Težak

Sob. 21. 3.
Hugolin

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Ciril Cimerman, M.v., obl.
Vsi Rusovi, K.54

Ned. 22. 3.
5. postna 

TIHA

Lea

Vid.
Pon.
Vid.
S.A.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
18.00

Za farane
Stane Lenarčič, obl.
Vojo in Sandi Zalar, obl.
Marija Šporar in za zdravje
Frenk Ahačevčič, Pdč., obl.

RADIJSKI MISIJON, ki ga vsako leto organizira radio 
OGNJIŠČE, bo od 22. do 28. marca. Vodili ga bodo 
salezijanci in Hčere Marije Pomočnice. Misijonski 
govori bodo vsak dan ob 10.15, 13.00 in 17.00. Po-
novitev bo vsak večer med 21. in 23. uro. Spovedni 
dan bo za našo dekanijo v Ribnici v petek, 27. mar-
ca, cel dan.

PRAZNIK SVETEGA  
JOŽEFA IN TIHA NEDELJA

19. marca je slovesni 
praznik svetega Jožefa, 
varuha družin in zašči-
tnika slovenskega na-
roda. Njemu še posebej 
priporočimo naš narod, 
saj se nahaja v težkih 
razmerah. V Hočevju je 
svetemu Jožefu posveče-
na cerkev. Žegnanje bo 
tam zaradi tihe nedelje, 
ki je 22. marca, eno ne-
deljo prej, to je 15. marca 
z mašo ob pol enajstih.
Na tiho nedeljo pa bo 
prvi romarski shod pri 
Svetem Antonu. Sve-
ta maša bo tam ob pol 
enajstih.

ŽUPNIJSKA KARITAS ima 
sestanek v sredo, 11. 
marca, ob 19.00. Vsi čla-
ni lepo vabljeni!

PRIPRAVA NA KRSTE, ki 
bodo na belo nedeljo, 
bo v petek, 20. marca, 
ob 19.30. V četrtek je na-
mreč praznik sv. Jožefa.


