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Beseda živega Boga

Blagor vam, kadar vas
bodo zaradi mene

zasramovali in preganjali
in vse hudo zoper vas

lažnivo govorili.
Veselite se in radujte,

zakaj vaše plačilo
v nebesih je veliko.

Tako so namreč
preganjali tudi preroke,

ki so bili pred vami.

(Mt 5,11-12)

Blagor čistim v srcu  
(kajti Boga bodo gledali)
Gospod Jezus, želimo biti 
čistega srca in želimo si 
nagrado: gledati tebe  
v ljudeh vseh ras in ver,
v prihodnjem življenju pa  
v tvojem kraljestvu.
Daj, da bomo poslušni 
Svetemu Duhu,
tako bomo želeli samo 
eno, odrešenje vsakega 
človeka, ki mu služimo.
In svoje odrešenje. Amen.

Po: Mati Terezija,  
Bog ljubi danes po nas

Ko pa je prišla neka uboga
vdova, je vrgla dva 
novčiča, kar je ena 
četrtinka. In poklical je 
svoje učence ter jim rekel:
»Resnično, povem vam:
Ta uboga vdova je vrgla 
več ko vsi, kateri so
metali v zakladnico.
Zakaj vsi so vrgli od tega,
česar imajo v izobilju, ta 
pa je vrgla od svojega 
uboštva vse, kar je imela,
vse svoje premoženje.

(Mr 12,42-44)



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

ČAKAM VAS VSA  
LEPA IN NOVA

Tako nas vabi napis na slavoloku, ki so 
ga postavili pred vhodom v cerkev mož-
je in fantje iz Ceste. Vabi nas k prazno-
vanju in zahvali, da je narejeno veliko 
delo, ki bo dolgo pričalo o naši ljubezni 
in skrbi za župnijsko cerkev. Presenečen 
sem bil, ko so prinesli svoj dar iz ene 
družine poleg staršev še sinovi z beseda-
mi: »Tudi mi z veseljem damo prispevek 
za našo cerkev, saj jo imamo radi in čuti-
mo z njo.« Ko bomo na zahvalno nede-
ljo poslušali Jezusa, kako pohvali ubogo 
vdovo, ki je dala največ, čeprav le dva 
novčiča, saj je dala s svojim darom vso 
ljubezen svojega srca, se posebej vpra-
šajmo, kakšna je moja ljubezen.

Večkrat smo že povedali, da bi bilo 
veliko ceneje, če bi dali po tleh nov mar-
mor in naredili nove klopi. A ravno ohra-
nitev in posodobitev starega, ki je sedaj 
kot novo, priča o veliki ljubezni, s katero 
so naši predniki hodili v to cerkev in mo-
lili v teh klopeh, in to je največ vredno. 
Škofijska umetnostna komisija in zavod 
za spomeniško varstvo sta posebej po-
hvalila prav to, saj bo naša cerkev zgled, 
kako se da ohraniti staro in kakovostno, 
kar bo služilo naprej kot novo ali še ve-
liko bolj.

Z deli bomo še nadaljevali, saj čaka 
še polovica klopi in klančina na vhodu. 
Upamo, da bo čim prej narejeno tudi 
to. Žegnanjska nedelja 2015 naj ostane 
vsem, ki imamo svojo cerkev radi, v le-
pem spominu.

Vsi sveti in duše v vicah

Ravno danes teden bo slovesni pra-
znik vseh svetih. Ta dan so naše misli 
pri vseh, ki so cilj življenja že dosegli v 
nebesih. Naslednji dan pa mislimo na 
duše v vicah, ki se po božji dobroti še 
očiščujejo za gledanje neskončno sve-
tega Boga. V teh dnevih še s posebno 
ljubeznijo obiskujemo pokopališča, 
kjer počivajo telesni ostanki naših dra-
gih, jim prižgemo svečko, položimo 
cvetje in zanje  molimo. Tako svečke 
kot cvetje so simboli, znamenja naše 
ljubezni in vere v večno življenje. Na 
vseh svetih popoldne ob dveh, ko je 
vsako leto za vse rajne sveta maša, je 
zelo žalostno, če veren človek stoji na 
grobu, v cerkvi pa se daruje za rajne 
največje dejanje ljubezni in zasluženja. 
Čeprav smo bili že pri maši dopoldne, 
ta dan pokažimo svojim rajnim nekaj 
več. Tudi naslednji dan se radi udeleži-
mo svetih maš in molimo za rajne.

Ponovno tudi vabimo, da vzamete 
in prižgete ekološko svečko na grob in 
s tem pomagate KARITAS, ki ima ve-
dno več potreb.

ZAHVALNA NEDELJA, 8. novembra, 
bo letos v znamenju hvaležnosti za ob-
novljeno cerkev, posebno vsem zvestim 
in požrtvovalnim sodelavcem iz župnije, 
na čelu z obema mežnarjema, ključarji, 
člani ŽPS, organisti in pevci, bralci in mi-
nistranti, vsemi, ki vedno radi priskočite 
na pomoč pri delu in še posebno, ko radi 
vedno znava darujete, da bomo tudi te 
velike izdatke mogli poravnati.



Srečanja za starše 
veroučencev  
in družinske maše

Na sestanku vseh, ki poučujemo 
pri nas verouk, smo se dogovorili, da 
bomo imeli vsak mesec eno družinsko 
mašo. Pripravili jo bodo skupaj otroci 
in starši, vsa župnija pa je povabljena 
k sodelovanju. Prav taka družinska 
maša bo že na zahvalno nedeljo ob pol 
enajstih.

Vsi tudi čutimo potrebo po večji po-
vezanosti s starši veroučencev. Skleni-
li smo, da bomo z vsakim razredom 
vsaj enkrat na leto pripravili srečanje 
v obliki okrogle mize. K temu sreča-
nju vabimo starše določenega razreda, 
bova pa vedno navzoča tisti, ki jih po-
učuje, in župnik. Prvo tako srečanje bo 
v soboto, 7. 11., ob 19.00 v župnišču 
za starše 1. razreda, v nedeljo, 8. 11. 
pa ob 19.00 za starše 3. razreda.

ŠKOFIJSKO SREČANJE ZA ČLANE 
ŽPS bo v Ljubljani v škofovih zavodih  
7. 11., ob 9.00. Lepo ste vabljeni vsi čla-
ni. Zaradi kosila sporočite svojo ude-
ležbo do torka, 3. novembra.

Župnijska KARITAS ima srečanje  
v sredo, 28. oktobra, ob 19.00.

Vabilo na blagoslov 
spomenika

V nedeljo 8. novembra, bo minilo 
100 let od smrti Ignacija Germa –  
Ambroževega gospoda iz Zagorice. 
Ob tej priložnosti bomo na kraju, kjer 
se je Ignacij Germ rodil, blagoslovili 
spomenik, postavljen v njegov spo-
min.

Blagoslov z mašo, ki bo ob 14. uri 
pri Ambroževih v Zagorici, bo vodil 
letošnji novomašnik Aljaž Kraševec iz 
Sv. Trojice na Blokah, sedanji kaplan v 
Grosupljem, ob somaševanju še neka-
terih duhovnikov.

Po maši bo krajši kulturni program. 
Zapeli bodo Zagoriški fantje in druži-
na Erčulj ob spremljavi Veronike Zajc 
na citrah. Ančka Lazar (Vintarjeva) 
in Igor Ahačevčič bosta povedala ne-
kaj ohranjenih spominov iz življenja 
»Ambroževga gaspuda« ter predstavi-
la nekatere še ohranjene in obnovljene 
predmete iz njegove zapuščine.

Lahko boste prejeli tudi zgibanko o 
njegovem življenju, izdano ob tej pri-
ložnosti.

Lepo vabljeni.



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

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smrti BERNARDE MOHAR so dali za 6 maš Mo-
horjevi iz Ceste, 2 maši je dal brat Stane, Strnadovi 
iz Z. v. so dali dar za cerkev, po 1 mašo pa so darovali 
Smolarjevi, Andračevi in sošolka Minka Mandriera. 

✝

Ob smrti MIHAELA 
SLADOJEVA so dali dar 
za cerkev druž. Grm in 
Brodnik iz Kompolj.

✝

Ob smrti ANTONA NO-
VAKA so darovali dar za 
cerkev in po 2 maši žena, 
sin Tone, hčerka Nataša 
in hčerka Joži, sestra Ma-
rija je dala dar za cerkev 
in za 1 mašo, Vodičarjevi 
iz Pon. pa dar za cerkev. 
Po 1 mašo so dali: Frlaj-
tovi iz Šentpavla, druž. 
Zrnec, Z.v., vnuk Sandi z 
druž., Alenka in Bogdan 
Prah in vnuk Andrej z 
Lucijo.

Pon. 26. 10.
Rustik

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Ivan Žnidaršič, V. 16, obl.
Živi in pok. Lenarčičevi

Tor. 27. 10.
Sabina

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Anton Novak, 8. dan
Vsi Kozarjevi

Sre. 28. 10.
Simon in 

Tadej

Vid. 7.00 Marija in Jože Adamič
Pok. duhovniki

Čet. 29. 10.
Linda

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Anton in Marija Nose, Predst., obl.
V zahvalo in B. blagoslov

Pet. 30. 10.
Marcel

Vid. 18.00 Jože Babič, obl., Zg.
Alojz Jamnik

Sob. 31. 10.
Volbenk

Vid.
Kom

8.00
18.30

Janez Kosi, obl., Pdč.
Stane Žnidaršič, obl.

Ned. 1. 11.
VSI SVETI

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 14.00

Janko Krničar, obl., V.
Janez in starši Tomšič
Franc in Antonija Hočevar, obl., V.
Za pokojne farane

Pon. 2. 11.
Spomin vseh 
vernih rajnih

Vid.
Pon.
Vid.
Kom.

8.00
 17.00
18.00
18.30

Za duše v vicah
Mara Škulj-Michelli, obl.
Jože Potočar, obl., B. v.
Marija Germ

Tor. 3. 11.
Viktorin Pt.

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Bernarda Mohar, 8. dan
Starši Tomšič

Sre. 4. 11.
Karel

Vid. 7.00 Franc Štrubelj, obl., Z. v.

Čet. 5. 11.
Zaharija, Eliz.

Vid. 18.00
18.00

Frančiška Marolt, obl., Z. v.
Čebularjevi

Pet. 6. 11.
PRVI PETEK

Vid.
Pon.

18.00
 17.00

Ana Babnik, Vid.
Anica Novak

Sob. 7. 11.
Engelbert

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Rozi in Franc Klinc, obl., C.
Franc in Angela Zupančič

Ned. 8. 11.
32. med 
letom,

zahvalna

Vid.
Pon.
Vid.
Zg.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
14.00
18.00

Za farane
Gačnikovi (Kovačevi)
Marija Kastelic, obl., C.
100 let Ambrožev g. in Danijela Volek
Stanislav Zabukovec, obl., B. v. 


