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In govoril je:
»Čému naj primerjamo

Božje kraljestvo
ali v kakšni priliki

naj ga ponazorimo?
Kakor gorčično zrno je,

ki je takrat,
ko se vseje v zemljo,

manjše od vseh semen
na zemlji; ko pa se vseje,

raste in postane večje
kot vsa zelišča in
naredi velike veje,

tako da morejo ptice neba
prebivati v njegovi senci.«

(Mr 4,30-32)

Prva današnja prilika naglaša izredno življenjsko 
moč, ki je skrita v drobnem semenu. Odkar ga je 
sejalec vrgel v zemljo, je prepuščeno samo sebi. 
Ta prepuščenost pa ni slepa. Modro je zasno-
vana in daljnosežno načrtovana. Naj sejalec spi 
ali bedi, naj je zaskrbljen ali brezbrižen, rastlina 
– Božje kraljestvo – ima svojo lastno življenjsko 
pot, ki bo prej ali slej na skrivnosten način prive-
dla do zorenja in do žetve.

Druga prilika je preroška. Jezusovi poslušalci 
naj vedo, da se bo njihov krog večal in širil. To 
je hotel povedati tudi evangelist Marko verni-
kom, ki jim je pisal evangelij. Danes vidimo, da je 
Jezus vedel, kaj govori, in da je evangelist vedel, 
kaj piše. 



Naš rojak Jernej Šuštar 
prejel diakonsko 
posvečenje 

V mestu Marketu, v ZDA, v stolni 
cerkvi, kjer je pokopan naš svetniški 
škof Friderik Baraga, je v petek, 29. 
maja, prejel Jernej Šuštar diakonsko 
posvečenje, to je prvo stopnjo duhov-
ništva. Če Bog da, bo naslednje leto 
prejel mašniško posvečenje in postal 
redovnik v novem redu, ki se bo po-
svečal zlasti duhovnemu vodstvu lju-
di, ki bodo v samoto prihajali na razne 
duhovne vaje in dneve zbranosti. Vsej 
župniji ga toplo priporočam v moli-
tev.

Slovenski  
spominski križ

V  teh majskih dneh se cela Evropa 
spominja konca druge svetovne vojne, 
te strašne morije stoletja. Slovenci pa 
se spominjamo 70. obletnice strašnih 
povojnih pomorov, ko so komunisti v 
začetku junija pomorili več kot 15000 
Slovencev.

Slovenci se spominjamo najbolj  kr-
vavega obdobja  v vsej slovenski zgo-
dovini, saj ne prej in ne pozneje ni 
zaradi posamičnega dogodka, člove-
škega ali naravnega, toliko Slovencev 
hkrati umrlo. Še najbolj boleče je, da v 

vsem obdobju nove države nismo nik-
dar začutili resničnega obžalovanja in 
obsodbe nasilja, ki je doletela naspro-
tnike revolucije.

Dne 26. maja  je minilo 70 let od 
govora Josipa Broza Tita z balkona lju-
bljanske univerze, ko je nedvoumno 
razglasil strašno usodo nasprotnikov 
revolucije. V spomin vseh pomorjenih 
je Nova slovenska zaveza 30. maja  na 
Kongresnem trgu pripravila shod s 
spominskimi križi, na katerih so bile 
izpisane župnije in število žrtev. Med 
168 križi smo bili prisotni tudi iz žu-
pnije Dobrepolje in Struge. Prav toli-
ko je bilo do sedaj postavljenih farnih 
plošč v spomin žrtvam. Na križu Do-
brepolje je bilo izpisanih 287 pomorje-
nih, na  križu Struge pa 112. Ob priso-
tnosti svojcev in drugih udeležencev 
je sledil nagovor predsednika NSZ 
Petra Sušnika in pomožnega škofa dr. 
Antona Jamnika. Po kulturnem pro-
gramu so bile prebrane vse udeležene 
župnije in število posameznih žrtev, 
skupaj blizu 15000, kar je vse navzoče 
globoko presunilo. Na koncu smo vsi 
skupaj zmolili očenaš za vse žrtve in 
tudi rablje s prošnjo, da se kaj takega 
nikoli več ne ponovi.

G. škof Anton Jamnik je blagoslovil 
vse križe, te smo nosilci odnesli v svo-
je župnije v spomin in opomin.   

                                       
Jože Lenarčič

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE



Srečanje članov ŽPS v Ljubljani bo v so-
boto, 13. junija, v Zavodu sv. Stanislava 
od 9. do 13. ure. Sledilo bo skupno kosilo. 
V prvem delu bo govoril g. nadškof, nato 
bodo pričevalci iz posameznih arhidia-
konatov spregovorili o svojih izkušnjah 
dela v ŽPS in pastoralnega načrtovanja, 
v drugem delu pa bodo udeleženci pod 
vodstvom moderatorjev odkrivali svo-
je talente in potrebe svojih župnij. Vse 
naše člane lepo vabim, da se udeležite 
tega srečanja. Kdor ne bi mogel iti, naj 
sporoči, da bomo vedeli število udele-
žencev.

V naši župniji pa bo imel ŽPS redno 
sejo v ponedeljek, 22. junija, ob 20.00. Že 
sedaj vse člane prav lepo vabim.

Molitveno srečanje za 
duhovne poklice na Brezjah

V nedeljo, 21. 6., bo za našo dekanijo 
na Brezjah molitveno srečanje, ki ga ima 
vsak mesec druga dekanija. Popoldne ob 
15.00 bo tam ura molitve, nato pa sveta 
maša za duhovne poklice. Lepo ste va-
bljeni tudi iz naše župnije. Ne bomo or-
ganizirali posebnega avtobusa, saj imate 
danes pri vsaki hiši avtomobil. Lepo pa 
je, da še koga, ki nima možnosti, pose-
bej povabite in se vam pridruži.

Žegnanje pri Svetem Antonu 
in v Kompoljah

Dne 13. junija goduje sv. Anton Pado-
vanski, velik priprošnjik v vseh zadevah.  
Ta dan je v romarski cerkvi na Zdenski 
Rebri romarski shod. Prva sveta maša bo 
že ob osmih, druga pa zvečer ob 19.00, 
ko bo poročna maša.

V nedeljo bo žegnanje pri Sv. Antonu 
s sveto mašo ob pol enajstih.

Sveti Vid, zavetnik Kompolj, pa godu-
je 15. junija. Žegnanje v Kompoljah bo v 
nedeljo, 21. junija, s sveto mašo ob pol 
enajstih.

Praznik Srca Jezusovega in 
noč adoracije

12. junija je praznik Srca Jezusovega. 
Po vsem svetu so te dni, še posebno dan 
po prazniku sv. Rešnjega Telesa in krvi, 
vabljeni verniki, da eno noč premolijo 
pred Najsvetejšim. V naši župniji moli-
mo vsak ponedeljek. Na praznik Srca Je-
zusovega pa bomo ob 19.00 imeli urno 
mašo za Videm, Predstruge, Vodice in 
Malo vas, po njej pa vabljeni verniki iz 
teh vasi k molitvi in čaščenju. Ob 20.00 
vabljeni k molitvi iz Ponikev, Ilove Gore 
in Hočevja, ob 21.00 naj molijo iz Kom-
polj, Podgore in Bruhanje vasi, ob 22.00 
iz Zdenske vasi in Ceste, ob 23.00 pa iz 
Podgorice, Zagorice in Podpeči. Skupaj 
zmolimo rožni venec, nato pa še moli-
tveno uro, ki bo na klopeh. Moč molitve 
je neizmerna, potrebe našega naroda in 
vsega sveta pa ravno tako.

Urne in zahvalne maše

Ob koncu šolskega in veroučnega leta 
se Bogu zahvalimo za vse prejete dobro-
te. Žal smo pogosto podobni devetim 
gobavcem, ki se niso prišli zahvalit za 
veliki dar.

Zahvalne maše bodo v sledečem redu: 
na Ilovi Gori 11. junija, v Ponikvah 15. ju-
nija, v Kompoljah 16. junija in na Vidmu 
18. junija. Povsod šolarji prinesite pod-
pisana spričevala, da jih ne boste prina-
šali celo leto. Lepo vabljeni pa k mašam 
tudi starši in učitelji, saj se imamo vsi za 
mnogo darov zahvaliti Bogu.



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

Urne maše, pri katerih blagoslovimo vodo za krop-
ljenje njiv in travnikov na kresni večer, so zapisane 
med mašami. Ta dan se pri maši zbira v puščico za du-
hovnika, ki mašo opravi.

Zahvala Bruhanji vasi, Podpeči, Predstrugam, Podgo-
rici, Vidmu in Zdenski vasi, ki so že zbrale denar za kra-
šenje cerkve. Bog povrni vašo dobroto in razumevanje, 
da tudi okrasitev cerkve pomaga k večji Božji slavi.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti FRANČIŠKE 
KRALJ so darovali: dar za 
cerkev in za 3 maše do-
mači, dar za cerkev in za 
3 maše so dali tudi Flegar-
jevi iz Lj., dar za cerkev in 
za 2 maši je dala hčerka 
Darinka z družino. Prav 
tako je dal dar za cerkev 
in za 2 maši sin Ivan z 
družino. Dar za cerkev in 
za 1 mašo so dali Mihco-
vi. Dar za cerkev so dali 
vnuk duhovnik Toni, Ma-
rija Prijatelj, Julij in Fani 
Kralj in Letonjevi iz Pdg. 
Po 2 maši so dali Vodičar-
jevi iz Pdg. in molitvena 
skupina, po 1 mašo pa: 
Vidmarjevi, M. v., Pepa iz 
Kompolj, Tomšičevi, B. v., 
Marija Lenarčič, Anica in 
Tinka Vintarjevi, Tišlerje-
vi, Marija Erčulj, Martinov 
Tone iz Pdc. in nečakinja 
Milena. Sodelavke KARI-
TAS so dale za 2 maši in 
dar za Karitas.

Darovi, ki jih namenite 
ob smrti svojcev za cer-
kev, so velika pomoč, saj 
se pripravljamo na obno-
vo notranjosti naše žu-
pnijske cerkve. Bog vam 
povrni!

Pon. 8. 6.
Medard

Vid.
Pon.
Pdč.

7.30
19.00
19.00

Terezije in Jože Žnidaršič, Z. v., obl.
Anton Prhaj in starši
Urna za Podpeč

Tor. 9. 6.
Primož, Felic.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Franc Tomšič, B. v., obl.
Starši in brat Žnidaršič

Sre. 10. 6.
Edvard

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Ilija Klarić, Predstr., obl.
Urna ter za bolnike in ljudi v belem

Čet. 11. 6.
Barnaba

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Ela Lenarčič in starši Zalar
Urna in zahvalna

Pet. 12. 6.
SRCE JEZUS.

Vid. 19.00
19.00

Urna za Videm, Malo v., Predstr., Vod.
Starši in Ana Drobnič

Sob. 13. 6.
Anton

SRCE MARIJ.

S. A.
S. A.
Kom.

8.00
19.00
19.30

Georgina in Anton Hrovat, Z. v., obl.
Poročna
Druž. Robida

Ned. 14. 6.
11. med letom

Valerij

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

7.30
   9.00
 10.30
 10.30
 19.00

Za pobite Podgorce v Gorici
Starši Pečan in Lenarčič
Za sosesko in farane
Starši Fink, Predstr.
Joži, Sašo in vsi Gruden, Predst. 33

Pon. 15. 6.
Vid

Vid.
Pon.
Pdc.

7.30
 19.00
 19.00

Janez in Tončka Novak,  Z. v.
Zahvalna in urna
Urna za Pdc. in Zagorico

Tor. 16. 6.
Beno

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Katarina Babič, B. v., obl.
Zahvalna in urna

Sre. 17. 6.
Rajner

S. A.
Pdg.

19.00
20.00

Urna za Cesto in Zdensko vas
Urna, Alojz Babič in vse žrtve iz Pdg.

Čet. 18. 6.
Gregor

Vid. 19.00 Zahvalna
Vsi Samčevi, M. v.

Pet. 19. 6.
Nazarij

Vid.
Vid.

19.00
 19.00

Frančiška Kralj, 30. dan
Franc in Rozi Klinc, C., obl.

Sob. 20. 6.
Adalbert

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Franc Šuštar in sestra Mici, Zg., obl.
Veronika Grandovec, obl.

Ned. 21. 6.
12. med letom

Alojzij G.

Vid.
Pon.
Kom.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
19.00

Štefka Mikljič
Slavka Vidmar
Za sosesko in farane
Vsi Gregorjevi iz Vidma in Pdc.
Starši in Anton Froncovi


