
št. 17,  16. avgust 2015

Beseda živega Boga

Jezus je torej
rekel dvanajsterim:

»Ali hočete tudi vi oditi?«
Simon Peter

mu je odgovoril: »Gospod,
h komu pojdemo?

Besede večnega življenja
imaš in mi verujemo

in vemo, da si ti Kristus,
Božji Sin.«

(Jn 6,67-69)

Zahvaljujemo se ti,
da nam zaupaš,

ko te prejemamo v obhajilu,
ko želimo ostati pri tebi

in ko omahujemo v svoji zvestobi.
Ne sprašuj,

ali hočemo tudi mi oditi.
Daj nam milost

in ne vpelji nas v skušnjavo.
Besede večnega življenja imaš;

naj ostanemo tvoji.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh



»Nič ni zunaj človeka,
kar bi ga moglo
omadeževati,

če pride vanj, pač pa,
kar prihaja iz človeka,

to ga omadežuje.
Kajti od znotraj, iz srca,

prihajajo ljudem
hudobne misli,

nečistovanja, tatvine, uboji,
prešuštva, lakomnost,
zlobnost, zvijačnost,
razuzdanost, zavist,

bogokletstvo, oholost,
nespamet.

Vse te hudobije
prihajajo od znotraj

in človeka omadežujejo.

(Jn 7,15.21-23)

Učitelj je nekega dne postavil svojim 
učencem vprašanje: »Česa se moramo v 
življenju najbolj varovati?«
»Hudobnega očesa,« je dejal prvi.
»Zahrbtnega prijatelja,« je odgovoril 
drugi. 
»Slabega soseda,« je rekel tretji.
»Hudobnega srca,« je dodal četrti.
Učitelju je bil najbolj všeč zadnji odgovor, 
kajti v njem so bili zaobseženi vsi prejšnji. 
Potem je še vprašal:
»In za kaj naj si najbolj prizadevamo v 
življenju?«
»Za dobrohotno oko,« je dejal prvi.
»Za zvestega prijatelja,« je odgovoril 
drugi.
»Za dobrega soseda,« je rekel tretji.
»Za dobro srce,« je spet dodal četrti.
Učitelju je bil znova najbolj všeč zadnji 
odgovor, kajti v njem so bili zaobseženi vsi 
prejšnji. 

Oratorij, ki se pričenja jutri, 17. av-
gusta, bo združeval okoli 100 otrok 
in 40 mladih, ki jih bodo spremljali, 
usmerjali, skrbeli zanje. Po nasvetu 
nekaterih staršev so vas že v nedeljo 
povabili, da bi v dnevih, ki bodo, kot 
vse kaže, vroči, prinesli kaj osvežujo-
čega, predvsem kako sadje ali zelenja-
vo. V igre bodo z veseljem vpletli vo-
dne igre, za kar pa posebej prosimo, 
da imajo otroci s seboj nadomestno 
obleko, da se kdo ne prehladi. Vso žu-
pnijo vabimo, da jih spremljate tudi z 

molitvijo in dobrimi željami.
V nedeljo bomo imeli, če bo le ugo-

dno vreme, sklep oratorija z mašo ob 
19.00 pod velikim župnijskim ore-
hom.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE



Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti Stanislava Moharja so 
dali dar za cerkev tudi Kovačevi iz Lju-
bljane.

 
✝

Za Leopolda Šuštarja sta dali za 3 
maše sestrični Veronika in Maryann iz 
Kanade.

✝

Ob smrti JOŽETA AHAČEVČIČA so 
darovali: sin Drago in hči Jelka z dru-
žino dar za cerkev in za 3 maše, vnu-
ki Samo, Sašo in Miha pa so dali dar 
za cerkev. Hči Jožica z možem je dala 
dar za cerkev in za 1 mašo, enako tudi 
vnukinja Damjana. Dar za cerkev in za 
4 maše sta dala Alojz in Julči, dar za 
cerkev in za 1 mašo so dali Lohkarje-
vi, B. v. Za maše pa so darovali: nečaki 
Tone, Dragica, Marina, Milan (1), Vin-
ko Ložar (1), Vida Dragan (1), Jerkino-
vi (2), Irena iz Prevol (1), Peter Lohkar 
(1) in Štacnarjevi (1).

✝

Ob smrti ANDREJA ŠTRUBLJA sta 
dala dar za cerkev in po 2 maši sestra 
Martina in brat duhovnik Zvone. Dar 
za cerkev in za 2 maši sta dala nečaka 
Darko in Mojca. Domači so dali tudi 
za 30 maš, namesto gregorjanskih; te 
bo opravil brat Zvone. Dar za cerkev 
in za 2 maši so dali Vodičarjevi. Dar za 
cerkev in za 1 mašo je dal Jani Štru-
belj in sestre, enako je dala družina 
Strnad. Dar za cerkev so dali Šrjančevi 

Obnova cerkve

Župnijska cerkev je za vse verske 
dejavnosti zaprta. V njej se intenzivno 
nadaljujejo dela. Ta teden bodo zače-
li z napeljavami talnega gretja. Videli 
pa ste, da smo razkopali tudi stopnice 
na pokopališče, saj do cerkev ni mo-
gel noben stroj. Če tega ne bi storili, 
bi morali vse delo opraviti ročno, to pa 
veste, kako je zamudno, težko in dra-
go. Za dostop do pokopališča bomo po 
sredini naredili klančino.

Cerkev bomo na koncu tudi prebe-
lili, saj je letos 25 let, odkar smo jo, pa 
tudi sedaj bo vse zelo zaprašeno, in ko 
bo prazna, bo to delo mnogo lažje. Za-
hvala vsem, ki se za delo zanimate in 
ga z naklonjenostjo podpirate. 

Žegnanje v Predstrugah bo v nede-
ljo, 23. avgusta, z mašo ob 10.30.



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

Še malo za 
razvedrilo

HINAVŠČINA – »Mi 
lahko razložiš pomen 
besede hinavščina,« 
vpraša profesor sloven-
skega jezika Jureta. – Ta 
malo razmišlja, potem 
pa pravi: »Hinavščina bi 
bila, če bi vsak dan šel v 
šolo veselo žvižgajoč!«

MATERIN JEZIK – 
Učitelj vpraša učence: 
»Zakaj pravimo našemu 
jeziku materin jezik?« 
– Janezek ustreli kot 
iz topa: »Zato, ker oče 
nikoli ne pride do bese-
de.«

SPREMEMBE – Kate-
het vpraša srednješolce 
v razredu, kdo bi mu 
znal opisati stanje kato-
liške vere ob nastopu de-
mokratskih sprememb 
v naši državi. – Najprej 
vlada tišina, nato pa se 
oglasi Janezek, ki pravi: 
»Pri nas je praktičen pri-
mer takšen, da gospod 
župnik vstopi v cerkev 
in pozdravi vernike v 
zadnjih klopeh s »Hva-
ljen Jezus«. Tiste na 
sredini pozdravi z »Do-
ber dan!«, gospodom 
v prvih klopeh pa pravi 
»Zdravo, tovariši!«

Pon. 17. 8.
Evzebij

Vid.
Pon.

19.00
20.00

Alojz Žnidaršič, obl., Zg.
Živi in pok. Shawishevi

Tor. 18. 8.
Helena

Vid.
Kom.

19.00
19.00

8. dan Jože Ahačevčič in Angela, obl.
Anton in Marija Kastelic, obl.
Vsi iz druž. Gačnik – Oploški

Sre. 19. 8.
Janez Eudes

Vid. 7.00 Anton Žgajnar, obl., Z. v.
Marija Bradač

Čet. 20. 8.
Bernard

Vid.
I. G.

19.00
20.00

Mimi Tomoževa
V zahvalo J.

Pet. 21. 8.
Pij X.

Vid. 19.00 Peter Hočevar, Vid., obl.
Frančiška Purkat

Sob. 22. 8.
Marija 
Kraljica

Vid.
Kom.

S. A.

8.00
19.30

19.00

Marija Kastelic, C.
Vsi Zupančič in za zdravje 95 A
Anica, Martin Kovačič, Julka Benac, obl.
Poročna (Davorin Babič, Lea Troha)

Ned. 23. 8.
21. med letom
Roza iz Lime

Pdc.
Pon.
Preds.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Marija Šporar, obl., Pdc.
Franci in druž. Pavlin, obl.
Za Predstruge in vse farane
Erčulj in Kožar, Zg.

Pon. 24. 8.
Jernej

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Brigita Marinšek
Janez in vsi Tomšičevi

Tor. 25.8.
Ludvik

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Stanislav Mohar, 30. dan
Jože in vsi Špringerjevi
Starši Hegler in vsi Brdavsovi

Sre. 26. 8. Vid. 7.00 Starši in vsi Tomoževi

Čet. 27. 8.
Monika

Vid.
Pdg.

19.00
20.00

Frančiška in vsi Grekčevi, C., obl.
Vsi Draškovi

Pet. 28. 8.
Avguštin

Vid. 19.00 Starši in oba brata Blažič, Pdč., obl.
Marija Šlender

Sob. 29. 8.
Muč. J. Krst.

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Tončka in Ciril Petrušen, C.
Starši Jurčkovi in Anton Pečjak, obl.

Ned. 30. 8.
22. med letom

Feliks

Pdc.
Pon.
S. A.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Anton in Marija Petrič
Druž. Štupnik, Z. v.
Tone Erčulj, Zg. 11 

iz Grosupljega, Primčevi iz Police, Kovačevi iz Vel. 
Stare vasi in Kmetijska zadruga Videm. Za maše pa 
so darovali: Tekavčevi (1), sestrična Marija iz Prevol 
(1), Erjavčevi iz Ceste (2),  Vrščajevi iz Ilove Gore (2), 
Ivi Tiselj, Z. v., (1), teta Angela (1), Srečko Perko (1) 
in Tomoževi (1).


