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In Jezus je pristopil in
jim spregovoril te besede:

»Dana mi je vsa oblast
v nebesih in na zemlji.
Pojdite torej in učite

vse narode;
krščujte jih v imenu

Očeta in Sina in
Svetega Duha

in učite jih spolnjevati vse,
karkoli sem vam zapovedal;

in glejte, jaz sem z vami
vse dni do konca sveta.«

(Mt 28,21-23)

Spodbujaš nas, naj se ne vdajamo 
strahu, ampak naj te kličemo Abba, Oče.

Svojega Sina si nam dal za brata,
Svetega Duha nam pošiljaš za vodnika,

častimo te v Sveti Trojici,
tvoji Božji otroci,

in se ti zahvaljujemo
za Mater najčistejšo.

Z njo odhajamo v judejske gore,
da se ob Elizabeti razveselimo

začetka Nove zaveze.
Podari ji našo ljubezen

na zadnji šmarnični dan.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Praznik svetega 
rešnjega Telesa in Krvi

Nedelja po binkoštih je praznik Sve-
te Trojice, v četrtek po njem pa sla-
vimo praznik svetega rešnjega Telesa 
in Krvi. V naši župniji imamo na sam 
praznik popoldne ob 19.00 sveto mašo 
in po njej slovesno procesijo, s katero 
se zahvalimo Jezusu, da je ostal med 
nami pod podobo kruha in vina, in ga 
prosimo, naj blagoslavlja naše življe-
nje, naše delo in vse, kar imamo.

Mlajčke in okrasitev cerkve ima le-
tos na skrbi Zdenska vas. 

Procesija, če želimo, da je lepa, je 
kar zahteven projekt. Sodelovati mora 
cela župnija, najprej z udeležbo, fan-
tje, da nesejo bandera, pevci s petjem, 
pritrkovalci, ministranti in deklice, ki 
posipajo cvetje. Vaščani Vidma vsako 
leto pripravijo štiri postaje, kjer se 
procesija ustavi, poslušamo Božjo be-
sedo in prejmemo blagoslov.

Po procesiji bodo šolarji dobili vero-
učna spričevala, ki jih vrnejo podpisa-
na pri zahvalnih mašah v juniju.

Danes je praznik naše vere! O skrivnosti svete Trojice si ljudje postavljamo 
veliko vprašanj. Podobni smo vnuku, ki je babico nenehno spraševal o veri: 
Zakaj Boga ne vidim? ... Kje so nebesa? ... Nekaj časa je babica potrpežljivo 
odgovarjala na vprašanja, nato pa je rekla: »Preprosta ženska sem, sprejela 
sem skrivnosti vere takšne, kot so. Na njih je osnovana vera. Če ne bi bilo 

skrivnosti, vera ne bi bila potrebna!«
In kako vsak izmed nas sprejema skrivnosti o Bogu? Sprejemamo sveto 

Trojico, kot skrivnost, ki nas vsak dan spremlja na naših poteh?



50 let dela našega 
organista in zborovodje

Na god svetega Antona goduje naš or-
ganist TONE ŠINKOVEC. Nima ravno 
po letih rojstva kake posebne obletni-
ce, je pa letos 50 let njegove zveste, 
požrtvovalne in duhovno umetniške 
službe, saj že 50 let skrbi in vodi petje 
v naši župniji. Organisti so bili poleg 
duhovnika v župnijah vedno nosil-
ci kulture. Poleg igranja na orgle, ta 
najlepši in zelo zahteven inštrument, 
so vedno tudi voditelji pevskih zbo-
rov. Pri nas je petje dokaj razvito, saj 
imamo najrazličnejše zbore in pevske 
skupine; da pa vse lepo teče, je nujno 
potreben koordinator, in to je glav-
ni organist, naš Tone. Sam sem mu 
skušal pomagati pri tem obsežnem 
delu, zato precej dobro poznam to 
zahtevno delo. Osebno sem mu zelo 
hvaležen, da zna s svojim mirnim in 
preudarnim načinom, ki nikoli ne želi 
izstopati, še manj pa se povzdigovati 
nad komer koli, ampak je vesel, da je 
petje in glasbeno življenje na dostojni 
višini. Vedno rad pomaga, nikoli pa ni-
česar ne vsiljuje. Petje pri bogoslužju 
ni samo nastopanje, ampak je dviga-
nje duha k Bogu, ki ga na poseben na-
čin doživljamo, ko zapoje pri ljudskem 
petju vsa zbrana množica. Enkrat je 
to bolj veličastno in mogočno, drugič 
bolj skromno in preprosto, vedno pa 
nas poveže v eno družino, ki želi sla-
viti Boga. 

Koliko maš, pogrebov, porok, kr-
stov, koliko devetdnevnic in križevih 
potov in najrazličnejših pobožnosti je 
naš organist Tone spremljal s svojim 

igranjem in petjem v 50 letih! Ni bilo 
vedno lahko, vedno pa je znal rešiti vse 
probleme, za kar se mu v svojem in v 
imenu cele župnije najlepše zahvalim 
in prosimo, naj ga Bog še dolgo ohrani 
pri zdravju, da bo lahko še veliko storil 
s  svojim znanjem in sposobnostjo za 
glasbo v naši župniji.

V nedeljo, 7. junija, bi se mu radi v 
imenu župnije in škofije zahvalili, zato 
vas vabim k maši ob pol enajstih.  

Zakonske skupine, velika in stalna 
skrb Cerkve, o čemer posebej piše 
majska Družinska priloga, žal, v naši 
župniji nimajo posebne sreče. Tri sicer 
obstajajo, nekateri pari so vključeni v 
skupine drugod, nad novo skupino pa 
kar ni navdušenja. Kaplan iz župnije 
Ljubljana – Vič, je pripovedoval, kako 
pri njih deluje več kot 30 zakonskih 
skupin. V času, ko je družina pod to-
likimi udari, je nujno, da se zakonski 
pari povežejo med seboj, saj so po 
besedah urednika Karla Smodiša za-
konci, ki jih obiskujejo, veliko bolj za-
dovoljni z zakonskim in družinskim 
življenjem. Skupna druženja jim po-
magajo pri medsebojnem brušenju in 
rasti. Podobni so očaku Noetu, ki so se 
mu vsi posmehovali, ko je gradil ladjo, 
ki je njega in njegovo družino rešila 
zanesljive pogube. Vse zakonske pare, 
ki resno jemljejo svoj zakon, ponovno 
vabimo, da premislijo o tem.

Revija MAGNIFICAT, o kateri smo 
že pisali in izhaja mesečno kot velik 
pripomoček vsem, da bi bolje in lažje 
molili, nam je poslala spet letak, ki si 
ga lahko vzamete za klopmi, ga pre-
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gledate in se morebiti odločite za naročilo. Velik pri-
pomoček bo k vaši duhovnosti.

ORATORIJ 15, o katerem ste v nedeljo pri mašnih 
oznanilih slišali tako lepo povabilo animatorjev, bo 
letos v naši župniji zadnji teden v avgustu. Otroci 
bodo dobili pri verouku prijavnico in naj jo do kon-
ca šolskega leta izpolnijo ter oddajo v župnišče, da 
bodo animatorji lahko načrtovali in pripravili vse 
potrebno za oratorij.

Nabirka za socialno za-
varovanje duhovnikov bo 
v naši župniji zadnjo ne-
deljo v maju, 31. 5. Vsa-
ko leto pokažete razu-
mevanje za duhovnike, 
ki težko plačujejo visoke 
prispevke zavarovanja. 
Vnaprej hvala.

Darovi za krašenje cer-
kve. Najlepše se zahva-
limo Bruhanji vasi, ki je 
že zbrala darove, pa tudi 
nekateri osebno daruje-
jo za cvetje in gobe. Bog 
vsem povrni!

Srečanje domov starej-
ših dolenjske regije le-
tos pripravlja naš dom 
− Zavod svete Terezije. 
Pričakujemo okoli 350 
ljudi, in sicer v sredo, 
27. maja. Vodstvo doma 
prosi za pomoč vse, ki bi 
lahko pomagali pri pri-
pravi pod šotori dan prej 
in pri sami strežbi.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti Ane Lenarčič je 
dal za 1 mašo tudi Franc 
Lenarčič iz Predstrug.

Pon. 25. 5.
BIN. PON.

Marija 
pomagaj

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
19.00
19.30
20.00

Anica Kralj, Pdc., obl.
Jože in st. Vidmar, Rudi Prhaj
Marko Perovšek
Za zdravje H

Tor. 26. 5.
Filip Neri

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Frančiška Kralj, 8. dan
Tilen in Vida Starkež

Sre. 27. 5.
Alojzij Grozde

Vid. 19.00 Brigita Marinšek - Benduhova
Terezija Jamnik

Čet. 28. 5. Vid. 19.00 Tone in st. Vidmar, obl.
Pet. 29. 5.

Maksim Em.
Vid. 19.00 Frančiška in Janez Tomšič, Zg. 58., obl.

Ana Potočar

Sob. 30. 5.
Kancijan

Vid.
Kom

8.00
19.30

Tončka Petrušen, Janko Hekič
Vsi Pirčevi in Ana Arko

Ned. 31. 5.
SVETA 

TROJICA
Sklep šmar.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Anton in st. Hočevar
Franc Kastelic, obl., B. v.
Ivan Kastelic in vsi Tomšičevi, V., obl.

Pon. 1. 6.
Justin

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Mojca in Marija Šuštar
Alojz Oblak, obl.

Tor. 2. 6.
Erazem

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Fani Pečnik in ostali sorodniki
Lavra Prijatelj, obl.

Sre. 3. 6. Vid. 7.00 Barbara iz Ljubljane

Čet. 4. 6.
SV. REŠNJE 
TELO IN KRI

Vid.
Pon.
Kom.
Vid.

9.00
10.30
10.30
19.00

Julija in Ivan Zupančič, C. 51, obl.
Živi in pok. Janezovi
Stane Mesojedec, K. 62, obl.
Za farane

Pet. 5. 6.
Prvi petek

Vid.
Pon.

19.00
 20.00

Julija, Janez in Karol Samec, obl.
Franc Juvanc, obl.

Sob. 6. 6. Kom.  19.30 V zahvalo za zdravje N

Ned. 7. 6.
10. med letom

Robert

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
14.00

Za farane
Vsi Zgonc in Šteblaj
V zahvalo in priprošnjo
Vsi Primčkovi, V.


