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Beseda živega Boga

In Jezus jim je rekel:
»Zaradi vaše trdosrčnosti
vam je napisal to naročilo.

Od začetka stvarjenja
pa ju je Bog ustvaril 
kot moža in ženo.

zaradi tega bo mož
zapustil očeta in mater

in se pridružil ženi,
in bosta oba eno telo;
zatorej nista več dva,

ampak eno telo.
Kar je torej Bog združil,
tega naj človek ne loči.«

(Mr 10,5-9)

Mr 10,2-16

Kaj povezuje zakonca?

Danes je veliko mladih zelo 
radikalnih, ki bi se hoteli da-
rovati s pridržkom. Nekateri 
se sploh ne želijo darovati, saj se sploh ne želijo 
poročiti. »Greva skupaj in bova poskusila, če bo 
šlo,« zatrjujejo. Zanimivo, da želijo delati poskuse 
na človeku, in to v dobi, ko že postavljamo pod 
vprašaj poskuse nad živalmi ... Marsikdo reče: 
»Kaj pa se bo spremenilo, če se bova poročila?« 
»Nič in vse!« odgovorim. »Nič, če nimata vere, in 
vse, če jo imata. Če imata vero, verujeta, da je za-
kon zakrament, in ko pred Bogom izpovesta svo-
jo ljubezen, Bog stopi v vajin zakon in blagoslavlja 
vajino ljubezen. Bog vaju spremlja in vama stoji 
ob strani.« Bog res vstopa v zakon, v odnos med 
možem in ženo, in ju podpira, a le, če sta onadva 
odprta zanj. Zakonca morata zato skupaj moliti, 
hoditi k maši in k zakramentom, biti skupaj in se 
pogovarjati. Ali lahko še kaj bolj poveže zakonca 
kot skupna molitev? Pa na to tako pozabljamo. 



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Obnova župnijske 
cerkve

Ne le moški, tudi ženske rade zaidete v 
cerkev, ki je vsa v delu. Te dni je rekel 
mož: »Taka obnova se dogaja na vsakih 
100 let.«

Sedanja cerkev je bila zgrajena in 
posvečena 22. junija 1845. Ob potresu 
1895, ki je zelo prizadel Ljubljano in je 
tudi na naši cerkvi pustil velike razpoke, 
so jo pod streho in nad oboki vezali ter 
zgradili dodatne oboke. Nato so jo re-
dno vzdrževali, večjih posegov pa v njej 
ni bilo do koncila, ki je preuredil bogo-
služje in so daritvene oltarje obrnili pro-
ti ljudstvu.

Že v 80. letih pa so se ponovno po-
kazale razpoke, ki so zahtevale, da smo 
leta 1991 cerkev od zunaj vezali, potem 
pa naredili novo fasado, ki je z mozai-
ki na pročelju v ponos in čast župniji. 
Notranjost je čakala, letos pa bo, če Bog 
da, tudi ta urejena. Molimo samo, da bi 

v njej lahko dolgo v miru obhajali svete 
skrivnosti in dobivali moč za bodoče ži-
vljenje. Ponovno se zahvaljujem vsem, ki 
dela spremljate in podpirate iz srca

Kot je bilo že oznanjeno, bodo v teh 
dneh pričeli s polaganjem taracca v 
klopeh, v prezbiteriju pa s polaganjem 
kamna. Med tem bo postavljen prejšnji 
daritveni oltar kot podstavek oltarja 
Brezjanske Marije, ki pa posebej služi 
tudi za Božji grob.

S pleskanjem pa naj bi pričeli vsaj v 
prezbiteriju že ta teden, ostalo pa po ro-
žnovenski nedelji. Iz spomeniškega var-
stva so predlagali barve, katerih vzorce 
lahko že vidite na stranski steni. 

Tudi načrt za klančino je narejen, za 
stranski vhod pa je izdelan idejni načrt. 

Mesec rožnega venca, ki ga bomo 
kmalu pričeli, nas vse spominja na ro-
žnovensko duhovno obnovo v začetku 
oktobra. Žal te letos ne bo v tem tednu, 
pač pa v petek, 23., in soboto, 24. okto-
bra, pred žegnanjsko nedeljo. To je tudi 
zadnja nedelja pred praznikom vseh sve-

Vidimo, kako močan povezovalni člen za-
kona je Bog, in zato razumemo Jezusove 
besede: »Kar je Bog združil, tega naj človek 
ne ločuje« (Mr 10,9). Kako daljnosežne so 
te Jezusove besede, pa še bolj občutimo 
ob ločitvi zakoncev in ob trpljenju otrok, 
ki običajno spremlja ločitve. Ločitev lahko 
izredno rani enega od zakoncev, gotovo 
pa močno prizadene otroke. »Preden se 
zakonci ločijo, bi jim dejala, naj pomislijo 
na trpljenje otrok. Če bi ga poznali, se ne 
bi ločili,« je svojo izkušnjo izrazila žena, ki 
ji je razpadel zakon. Najbrž ni samo na-
ključje, da Jezusovim besedam o trajnosti 
zakonske zveze sledi odlomek, ki opisu-

je Jezusovo sprejemanje otrok. Jezus na 
grajanje učencev odgovori z ljubeznivo-
stjo do otrok in pokaže, kako so otroci 
potrebni sprejemanja in ljubezni, ki jim ga 
lahko daje ljubeč zakon ter razumevajoča 
družina.
Zakon ni samemu sebi namen, ampak mu 
je Kristus dal dostojanstvo zakramenta, 
zato ker je zakonska zveza v službi člove-
ka, najprej zakoncev, nato še otrok. Zakon 
in družina sta izjemno pomembna, in kdor 
želi človeštvu slabo, ju bo razbijal in uni-
čeval. Kristus pa, ki ljubi človeka, nas vabi, 
naj varujemo zakon.

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem



KOLEDAR DOGODKOV V NAŠI ŽUPNIJI
 28. 9. ponedeljkovo cel. čašč.
 29. 9. Prenova v Duhu ob 19.30
 30. 9. sestanek KARITAS ob 20h
 1. 10. molitev za žup. in duh. poklice ob 19.30
 1. 10. vaje meš. zbora v Pon. ob 20.30
 2. 10. čaščenje v kapeli ob 18h
 2. 10. vaje meš. zbora na Vidmu ob 20.30
 4. 10. KRSTI ob 12h
 4. 10. verouk za prvoobh. in starše po več maši
 5. 10. poned. cel. čašč.
 5. 10. Biblična skupina ob 20h
 6. 10. Prenova v Duhu ob 19.30
 7. 10. zadnji rom. shod pri Sv. Antonu
 8. 10. molitev za žup. in duh. poklice ob 19.30
 8. 10. vaje meš. zbora v Pon. ob 20.30
 9. 10. čaščenje v kapeli ob 18h
 9. 10. vaje meš. zbora na Vidmu ob 20.30

tih, ko naj bi po daljšem času spet v čim 
večjem številu opravili sveto spoved in 
čim lepše doživeli posvetitev novega ol-
tarja, ter blagoslova ambona, krstilnika 
in vseh del, ki bodo opravljena v cerkvi.

Vabimo vse, ki morete, da bi prihaja-
li k skupni molitvi rožnega venca vsak 
dan pol ure pred sveto mašo. Kdor pa ne 
more v cerkev, naj se udeležuje srečanj 
molitvenih skupin, ki so po skoraj vseh 
vaseh, vsi pa vsaj kako desetko molimo 
doma v družini ali zasebno. Ta molitev 
bo, tako kot v zgodovini, vsem pomaga-
la ohraniti vero in klicala Božje varstvo 
na ves svet.

Pomagajte kot prostovoljec 
pri pomoči beguncem

Tudi Slovenija se sooča z begunsko pro-
blematiko. Slovenska KARITAS vabi vse, 
zlasti mlajše ljudi, še posebno študente, 
ki bi želeli kot prostovoljci aktivno po-
magati. Svojo pripravljenost za pomoč 

pri zbiranju in razdeljevanju hrane, 
oblačil in drugega, sporočite župnij-
ski KARITAS, GSM: 041 393 893 in 031 
494 476, ali pa izpolnite prijavnico na: 
http://www.karitas.si/pomagajte-kot-
prostovoljec-pri-pomoci-beguncem/.

Niso žejni samo vode, ampak tudi 
LJUBEZNI. 

Župnijska KARITAS bo imela sestanek 
v sredo ob 20h; vse člane lepo vabimo.

Verouk za prvoobhajance in njihove 
starše bo tudi v letošnjem šolskem letu 
tako, kot smo navajeni. Prvo takšno sre-
čanje je za vse prvoobhajance in njihove 
starše v nedeljo, 4. oktobra, po večerni 
maši ob 19h.

Žegnanje v kapeli sv. Terezije v domu 
bo v nedeljo, 4. oktobra, ob pol enajstih. 
Pri sveti maši bo pel mladinski zbor.

KRSTI v oktobru bodo v nedeljo, 
4. ob 12h.



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

Krst je največji dogodek v življenju človeka, saj z njim 
postanemo Božji otroci, dediči nebes in člani svete Cer-
kve. Celo večnost se bomo Bogu in staršem zahvaljevali 
za milost svetega krsta. Lepo je, da se tega dogodka 
udeleži tudi čim več sorodnikov in z molitvijo podpre-
jo novokrščenca. Žalostno pa je, če so ta dan starši in 
domači brez svete maše. Kadar niso krsti z mašo, se 
potrudite, da boste obiskali katero izmed drugih maš.

Druga redna seja ŽPS bo v ponedeljek, 12. oktobra, 
ob 20h.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti Alojza Ja-
mnika so dali za 2 maši 
tudi Jakličevi iz Pdc.

✝

Ob smrti Jožeta Škulj 
je dal svak dar za cerkev 
in za 2 maši.

✝

Ob smrti DUŠANA BU-
ŠČAJ so darovali: žena in 
hčerki dar za cerkev in 
za 5 maš, hčerka Irena 
s Francijem za 2 maši, 
druž. Ocepek iz Dola dar 
za cerkev in za 2 maši, 
molivci iz Kompolj dar 
za cerkev in za 5 maš. 
Za maše pa so darovali: 
Ivanovi z Pon. vasi (1), 
Robič Franc iz Štajerske 
(1), druž. Jazbinšek (1), 
sestra Vida (1), sestrična 
Silva (1), Nada iz Kočevja 
(1), svakinja Marija (1), 
nečakinja Vanja (1), Tone 
Cimerman (1) in druž. 
Ašič (1).

✝

Ob smrti MARIJE 
ŠTRUKELJ, roj. Grando-
vec, je dala dar za cerkev 
in za 1 mašo sestra Kristi-
na, enako pa je dal tudi 
nečak Brane.

Pon. 28. 9.
Venčeslav

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Janez in starši Šuštar, Pdc., obl.
Ana Lenarčič

Tor. 29. 9.
Mihael, Gab, 

R.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Franci Padar, M.v., obl.
Ana in Alojz Kastelic, obl. 

Sre. 30. 9.
Hieronim

Vid. 7.00 Vsi Drobničevi, C.
Župnik Rafko

Čet. 1. 10
Terezija

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Alojz Jamnik, 30. dan
Rudolf Goršič, obl.

Pet. 2. 10.
PRVI Angeli v.

Vid.
Pon.

19.00
18.00

Anton in Jožefa Okorn, C., obl.
Vsi Lukatovi, Pon.

Sob. 3. 10.
Frančišek B.

Vid.
Kom

8.00
19.30

Jože in Fani Strnad, C., obl.
Rozi Pirc, obl.
Druž. Grm,Rudi in Marjan Strah

Ned. 4. 10.
ROŽNO-
VENSKA

Frančišek As.

Pdc.
Pon.
S.A.
Dom 
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 10.30
 19.00

Jože in Ivan Kralj, M.v.
Jože Škulj, 30. dan
Metka in Franc Menart, obl.
Za vse v domu Sv. Ter.
Za farane

Pon. 5. 10.
Favstina K.

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Brigita, Jože in Frančiška Zakrajšek
Marija in Anton Hren

Tor. 6. 10.
Bruno

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Jože Žnidaršič in sin Stane, Zg., obl.
Dušan Buščaj, 30. dan

Sre. 7. 10.
Rož. M.B.

S. A.
S. A.

8.00
19.00

Nežka in Franc Zrnec, obl.
Alojz Strnad, obl. C.48

Čet. 8. 10.
Benedikta

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Jože in Frančiška Zajc, V., obl. 
Adolf Žnidaršič, obl.

Pet. 9. 10.
Dionizij

Vid. 19.00 Alojz Miklič, obl.
Majda Žnidaršič

Sob. 10. 10.
Danijel

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Vsi Vidmar, Zg. 37
Julij Meglen, obl.

Ned.11.10.
28. med letom
Bruno, Filip

Pdc.
Pon.
S.A.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Starši Tabak, obl.
Antonija Kovačič, Zg.
Frančiška in Franc Godec, C., obl.


