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In vstal je, zapretil vetru
in rekel morju:

»Utihni, umiri se!«
In veter je ponehal in
nastala je velika tišina.

In rekel jim je:
»Kaj ste tako boječi?

Kako, da še nimate vere?«
In velik strah jih je prevzel
in so govorili med seboj:

»Kdo neki je ta, da sta mu
pokorna veter in morje?«

(Mr 4,39-41)

Gospod, če hočem priti k tebi,
moram iti skozi preizkušnje,

skušnjave in najrazličnejše boje.
Kakršna koli naj bo moja usoda ...

vse bo dobro,
če bom le imel ob sebi tebe

in vate zaupal, Gospod,
ki si isti danes, jutri in vekomaj.

Amen.

bl. J. H. Newman

Beseda živega Boga
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Prime deklico za roko
in ji ukaže: »Talita kum« –

kar pomeni:
»Deklica, rečem ti, vstani!«

In deklica je brž vstala
in hodila; imela je namreč

dvanajst let.
Obšla jih je silna groza.
In ostro jim je zabičal,
naj tega nihče ne izve;

in rekel je, naj ji dajo jesti.

(Mr 5,41-43)

ROMANJE MLADIH NA BREZJE bo le-
tos v noči iz 26. na 27. junij, ki bo pote-
kalo iz žup. Cerkve sv. Vida v Ljubljani 
do Brezij. Začetek romanja bo v petek, 
ob 20. uri. Ob 7. uri bo somaševanje na 
Brezjah vodil pom. škof dr. Franc Šuštar.

MEDNARODNO SREČANJE MLADIH V 
TAIZEJU v Franciji, kjer potekajo sreča-
nja skozi celo leto, prireja v tednu med 
9. in 16. avgustom shod za novo solidar-
nost. Med tisoči mladih bodo navzoči 
tudi Slovenci. Prijave zbirajo do 29. 7. 
preko spletne prijavnice na www.dru-
stvo-skam.si/taize.

KAPRIJE – POLETNA ŠOLA SKUPNO-
STI ZA MLADE 14-27 LET: 5.-12. JULIJ IN 
12.-19. JULIJ. ZA ŠTUDENTE 19.-27. LET 
PA OD 19.-26. JULIJA. Prijave www.dru-
stvo-skam.si/kaprije.

Novi cerkovnik 
(mežnar)

Verjetno ste vsi, ki hodite redno v 
cerkev, z veseljem opazili, da je prevzel 
službo cerkovnika – mežnarja v župnij-
ski cerkvi Milan Cingerle iz Vidma. Zelo 
smo mu hvaležni, saj je služba cerkov-
nika izredno pomembna in potrebna. 
G. Kostanjšek ga zelo lepo uvaja, saj je 
cel kup reči, ki jih mora cerkovnik vede-
ti in narediti, g. Milan pa je nadvse mar-
ljiv in dober učenec in se lepo privaja. 
Bog ga podpiraj, pa tudi mi vsi ga spre-
mljajmo z naklonjenostjo in najboljšimi 

Letošnji novomašniki 
ljubljanske nadškofije

Blaž Dobravec, roj. 4. 4. 1886, iz žu-
pnije Bloke, Aljaž Kraševec, roj. 20. 9. 
1989, iz župnije Sv. Trojica nad Cerkni-
co, Gašper Mauko, roj. 9.  10. 1989, iz 
žup. Radovljica, Peter Možina, roj. 18. 
10. 1983, iz žup. Matenja vas, Boris Roz-
man, roj. 23. 3. 1973, iz žup. Sora, kapu-
cin br. Mitja Marija Ponikvar, roj. 10. 3. 
1975, iz žup. Cerknica in jezuit Andrej 
Brozovič, roj. 24. 3. 1979, iz žup. Lju-
bljana – Rakovnik. Mašniško posvečenje 
bodo prejeli v ljubljanski stolnici v sobo-
to, 27. junija 2015, ob 9. uri.

Vse toplo priporočamo v molitev, mo-
limo pa tudi za nove duhovne poklice.

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE



željami. Hvaležni pa smo tudi ključarju 
Tonetu Novaku in vsem, ki radi priskoči-
te na pomoč pri mežnarjenju.

Sedemdeset let je doba 
našega življenja

Tako molimo v 89. psalmu, ki nada-
ljuje »osemdeset, če smo krepki. Največ 
izmed njih je polnih truda in bolečine, 
hitro minevajo in mi izginemo.« Zgle-
da nekoliko pesimistično, v stvari pa je 
tako. In letos vaš dolgoletni župnik do-
življa vso resničnost teh besed. 

V 44. letih, odkar sem med vami, sem 
doživel toliko lepega, da se Bogu in vam 
ne morem nikoli zadosti zahvaliti. Bili 
so seveda tudi težki trenutki, sicer bi to 
ne bilo več normalno življenje, v glav-
nem pa so ostali najlepši spomini. Vse 
vas poznam, vsak faran mi je drag. Sku-
šam, da bi ne delal nobenih razlik med 
vami, četudi mora biti župnik tudi uči-
telj in skrbeti za red. Če sem koga kdaj 
užalil, se mu iz srca opravičujem. Sam 
nimam niti najmanjše jeze na nikogar, 
vsem želim vse najboljše, predvsem, da 
bi vsi po lepem življenju dosegli srečno 
večnost. Zato tudi vsak dan molim.

Ob okroglih obletnicah zadnje čase 
pripravljamo praznovanja. Kot verje-
tno veste, se sam znajdem mnogo bolje 
v cerkvi kot na praznovanjih in zaba-
vah, a tudi to spada k življenju. Ko sem 
razmišljal, kako naj bi kot vaš župnijski 
oče praznoval svojo sedemdesetletnico, 
sem sklenil takole: Vsak družinski oče 
ob svojem prazniku povabi svoje otro-
ke in jim skuša narediti veselje. Mnogo-
krat poudarjam, da smo župnija velika 
družina, župnik pa je vaš duhovni oče. 

Ker ste mi prav vsi dragi in vas imam 
rad, vas vabim na skupno praznovanje, 
v soboto, 25. julija. Ta dan imamo v naši 
župniji celodnevno čaščenje. Čez dan 
molimo in častimo Jezusa, k sklepu ob 
18. uri pa, ko bom imel sveto mašo v za-
hvalo za življenje in vse, kar mi je Bog 
v njem dal, prisrčno vabim vse, najprej 
k zahvalni maši, po njej pa na župnijski 
vrt na družabno srečanje. V teh letih se 
mi je nabralo nekaj denarja, saj nisem 
hodil nikoli ne na počitnice ne na poto-
vanja, pa tudi drugače ga nisem zapra-
vljal. Župnijski cerkvi bom ob obnovi 
plačal oltar, ambon in krstilnik, vsem 
pa kot majhno pozornost večerjo. Vsi 
torej najlepše vabljeni in vsak mi bo s 
svojo navzočnostjo naredil veliko vese-
lje.  Ker pa morda vendarle kdo ne bo 
mogel priti, bom prosil člane žup. past. 
sveta, ali pa sami nekako sporočite svo-
jo udeležbo, saj moramo vedeti pribli-
žno število. 

DAN DRŽAVNOSTI, 25. junij, bomo 
praznovali z blagoslovom obnovljene 
šole v Kompoljah in priložnostno pro-
slavo, kar bo v sredo, 24. junija. Na sam 
praznik, 25. junija, pa zvečer lepo vablje-
ni ob 19. uri k maši za domovino.

REDNA SEJA  Ž P S bo v ponedeljek, 
22. junija, ob 20. uri. Vsi člani lepo va-
bljeni.

OBISKOVALCI ŠMARNIC vabljeni v 
soboto, 27. junija, po maši ob osmih, ko 
bomo igrali tombolo in boste dobili na-
grade za vaš obisk in sodelovanje.

ZAHVALA Zagorici in Cesti, ki sta zbra-
li denar za krašenje cerkve. Bog vam po-
vrni!



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

Pon. 22. 6.
Janez, Tomaž

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Marija Žlender, 8. dan
Karel in Kristina Lenarčič

Tor. 23. 6.
Jožef Kafasso

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Margareta Hekič, 8. dan
Za zdravje B.

Sre. 24. 6.
Rojstvo J. Krst

Vid. 7.00 Marija Kastelic in st. Vidmar
Frančiška Kralj

Čet. 25. 6.
Dan državn.

Vid.
I. G.

19.00
20.00

Za domovino, Frančiška Purkat, 8. dan
Za zdravje

Pet. 26. 6.
Jožefmaria 

Esk

Vid. 19.00 Jože Jeršin, C., obl.
Leopold Šuštar

Sob. 27. 6.
Ema Krška

Vid.
Kom

8.00
19.30

Anton Klinc, B.v., obl.
Antonija Mesojedec, obl.

Ned. 28. 6.
13. m. letom

Irenej

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Julka in Ludvik Lenarčič
Janko in oče Janez Potokar, V.
Frančiška in st. Marolt, obl.

Pon. 29. 6
Peter in Pavel

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
 19.00
 19.30
 20.00

Bratje in st. Erčulj, Pdč.
Franc, Mimi in st. Kastelic, B.v.
Jože Rigler
Anica Novak, obl.

Tor. 30. 6.
Prvi mučenci

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Jože in vsi Volek, Zg.
Vsi Stoparčni
Stane Žnidaršič

Sre. 1. 7. Vid. 7.00 Vinko Čampa

Čet. 2. 7.
J. Franč. Regis

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Milan in Magda Strnad, Z.v., obl.
Družina Ivanc

Pet. 3. 7.
 Tomaž, Prvi p.

Vid. 19.00 Irena Glač, C.
Anton Francelj

Sob. 4. 7.
Uroš, Elizab.

S.A.
Vid.
Kom.

14.30
 17.00
 19.30

Poročna Tea + Boštjan
Poročna Vilma + Ciril
Alojz Prijatelj in vsi Johimovi
Kristina Meglen

Ned. 5. 7.
CIRIL IN 
METOD

14. m. letom

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Franc Kovačič, obl.
Margareta Hekič, 30. dan
Vsi Peterlinovi, V. 48

MINISTRANTI so dobili močno okrepitev v Kompo-
ljah, kjer se je pridružilo ministrantom sedem novih. 
Na Vidmu bo sprejem to nedeljo, točnega števila pa še 
sedaj ne vem, ker jih je skoraj nemogoče dobiti sku-
paj. V počitnicah bodo vabljeni ministranti vsak dan 
iz druge vasi, kar se bomo dogovorili na sestanku, v 
petek, 26. junija, in ste vsi lepo vabljeni.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝
Ob smrti MARGARETE 
HEKIČ so dali dar za cer-
kev domači, dar za cerkev 
in KARITAS je dala hčerka 
Meta z družino, dar za 
KARITAS je dala vnukinja 
Jasmina z družino, Škr-
jančevi iz Klade pa so dali 
za 1 mašo.

✝
Ob smrti FRANČIŠKE 
PURKAT sta dala dar za 
cerkev hčerka Darja in sin 
Milan, Tekavčevi iz Kom-
polj so dali za 2 maši, brat 
Tone za 1, brat Ivan z dru-
žino za 1, sestra Nežika z 
družino za 1 in Škrljevi 
za 1.

✝
Ob smrti MARIJE ŽLEN-
DER, roj. Mlakar je dala 
druž. Mlakar dar za cer-
kev in za 1 mašo, za 2 
maši pa Boben, Julijana in 
Nose – Tisovec.


