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Beseda živega Boga

Tedaj je vzel tistih
pet hlebov in dve ribi,

se ozrl v nebo,
jih blagoslovil ter razlomil

in jih dajal učencem,
da bi jih položili
pred množico.

In vsi so jedli in se nasitili.
In pobrali so,

kar jim je ostalo,
dvanajst polnih košar.

(Lk 9,16-17)

Še mnogo 
vam imam povedati,

a zdaj bi še ne mogli nositi.
Ko pa pride on,

Duh resnice, vas bo vodil
k popolni resnici;

ne bo namreč govoril
sam od sebe, temveč 

bo govoril, kar bo slišal,
in vam bo oznanjal

prihodnje reči.

(Jn 16, 12-13)



Na zadnji seji ŽPS, 6. maja, smo naj-
več govorili o svetoletnem romanju v 
stolnico, 28. maja, in o sprejemu Ma-
rije romarice, 6. junija.

Sveto leto usmiljenja je velika mi-
lost in čast. Škoda, da bi šlo mimo nas 
brez koristi. Ribniška dekanija ima v 
soboto, 28. maja, svoje posebno roma-
nje v ljubljansko stolnico. Vsi verniki 
naj bi se  zbrali na škofijskem dvorišču 
ob pol desetih, od koder bomo šli v 
stolnico skozi sveta vrata, bili pri sku-
pni maši, ki jo bo vodil eden od škofov, 
somaševali pa vsi duhovniki. Pomen 
svetih vrat je v tem, da je Jezus sebe 
imenoval vrata. Nihče ne more priti k 
Očetu, razen po Jezusu, ki nas vabi od 
greha k milosti, od žalosti k veselju, 
od brezupa k upanju in tolažbi, saj je 
poln usmiljenja in dobrote. Po bese-
dah papeža se bomo ob vstopu sko-
zi sveta vrata pustili objeti Božjemu 
usmiljenju in se obvezali, da se bomo 

trudili tudi mi biti usmiljeni z drugimi 
ljudmi. 

Da lahko prejmemo te velike Bož-
je darove, ne smemo biti navezani na 
noben greh. Predvsem moramo biti v 
posvečujoči milosti. Sveta spoved je 
zakrament, ki nam vrača to milost, če 
smo jo z grehom izgubili. Zato bo tudi 
v stolnici spovedovanje, po možnosti 
pa opravimo spoved že prej. Tudi na 
sam dan romanja bova duhovnika od 
osmih dalje v spovednicah, ob pol de-
vetih pa bo odhod z avtobusom. Pri 
članih ŠPS v vsaki vasi se lahko vsakdo 
prijavi in da 5 evrov za vožnjo, ostalo 
bomo zbrali na avtobusu. Prijavite se 
čim prej zaradi naročila avtobusa.

Pomen romanja je tudi v tem, da 
dobimo popolni odpustek, to je odpu-
ščanje časnih kazni za vse prej storje-
ne grehe. Zato bomo s čistimi srci bili 
pri sveti maši, prejeli sveto obhajilo in 
molili po papeževem namenu. 

Prepričan sem, da boste mnogi iz-
koristili to lepo priložnost in prejeli 
svetoletno milost. Vrnili se bomo ta-
koj po sveti maši.

Dva velika, važna in lepa dogodka



Druga velika in lepa stvar pa je 
PRIHOD MARIJE ROMARICE IZ FATI-
ME. O tem vam bom sicer še pisal, že 
sedaj pa vas vse, ki zaupate v Marijo 
in njeno pomoč, prosim, da si rezervi-
rate čas v ponedeljek, 6. junija. Zvečer 
ob pol devetih bomo Marijo sprejeli iz 
Velikih Lašč, jo spremili v cerkev, imeli 
tam sveto mašo, po njej pa procesijo s 
prižganimi svečkami in potem bedeli 
pri njej vso noč, dokler je ne bomo ob 
osmih predali v struško župnijo. Ko 
nas je ista Marija obiskala pred 20. leti, 
skoraj ni bilo človeka, da bi je ne prišel 
pozdraviti in se ji priporočiti. Upamo, 
da bo podobno tudi letos.

PRVO SVETO OBHAJILO bo prejelo v 
naši župniji letos 34 prvoobhajancev. 
Ta lepi praznik, ne le za družino prvo-
obhajancev, pač pa za vso župnijo, bo 
22. maja.  Maše bomo pomaknili ta dan 
za pol ure prej, da bo slovesnost lahko 
potekala sproščeno in mirno ob dese-
tih. V soboto, 21., se bomo zbrali ob 
15h prvoobhajanci in starši pred cer-
kvijo, kjer bodo vaje za naslednji dan, 
potem pa prva sveta spoved za otroke, 
obenem pa bo g. Marinko spovedoval 
starše. O vsem drugem smo se pogo-
vorili s starši. Vso župnijo pa vabim, da 
molimo in se veselimo z domačimi.

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA 
bo letos 26. maja. To je zapovedan pra-
znik, vernim ljudem zelo drag, potru-

dimo se, da ga bomo z vsem spoštova-
njem in slovesnostjo obhajali. Družine, 
ne zamudite edinstvene priložnosti, da 
se po možnosti vsi zberete najprej k 
sveti maši, nato pa k procesiji za svo-
jim banderom. Kako so lahko ponosni 
fantje iz vsake podružnice, da lahko 
naprej nesejo vaško bandero, ključarji 
pa jim potem dajo za pijačo, da tudi na 
zunaj pokažejo njihov pomen. Otroci 
naj bodo pri starših, da se naučijo so-
delovanja.

Mlajčke in okrasitev cerkve ima le-
tos na skrbi vas Kompolje, saj je Cesta 
pripravila cerkev za slovesno blagoslo-
vitev v jeseni. Glavna sveta maša na ta 
praznik je ob 18h. Če želimo božji bla-
goslov, se vsi potrudimo in pokažimo 
tudi na zunaj, da nam Jezus v Rešnjem 
telesu res veliko pomeni.

Dan godbe in praznovanje 70. letnice 
lovske družine Dobrepolje bo, kot ste 
gotovo brali v Našem kraju, 28. maja. 
Začetek je ob 16h, ob 17h je sveta maša 
sv. Huberta v cerkvi, po njej pa ob 18h 
povorka lovcev in godb skozi Videm na 
igrišče. Dočakali smo čase, ko se ne de-
limo na ene in druge, pač pa smo vsi 
enakopravni dejavniki, in pokažimo 
medsebojno spoštovanje in poveza-
nost.

Mašni plašč – darilo župnije  
novomašniku
Župnija bo kot spomin novomašni-

ku podarila mašni plašč. Kdor želi kaj 
prispevati, naj da svoj dar v nabiralnik, 
ki bo postavljen sredi cerkve.

Priprava na krste, ki bodo 5. junija, bo 
v sredo, 25. maja ob 20h.

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE



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

Pon. 16. 5.
Marija Mati 
Cerkve, bin. 
ponedeljek

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
19.00
19.30

20.00

Pavle Šuštar, Predst., obl.
Jože in vsi Glačevi, C., obl.
Starši Lohkar in Zofija
Za zdravje J.A.

Tor. 17. 5.
Jošt

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Aleš in vsi Šimenčevi, C.
Kristina Adamič, 8. dan

Sre. 18. 5. Vid. 19.00 Franc in Frančiška Kralj, Zg., obl.
Čet. 19. 5.

Krispin
Vid.
Pdg.

19.00
19.00

Brat in sestra Jakič, Pdc., obl.
Vsi Prijatelj, Pdg.

Pet. 20. 5.
Bernardin S.

Vid. 19.00 Vsi Skotnikovi, M.v.
Albin Kastelic

Sob. 21. 5.
Timotej

Vid.
Kom

8.00
19.30

Vsi Martinovi, Pdc.
Stane Mesojedec, K.62

Ned. 22. 5.
SVETA  

TROJICA
Prvo obh.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.00
   8.30
 10.00
 19.00

Marija Dragi in Grižonovi
Stane in Anica Lenarčič, obl.
Za prvoobhajance in vse farane
Janez Žnidaršič, Vid. 16

Pon. 23. 5.
Servul

Vid.
Pon.

19.00
 19.00

Vsi Erjavčevi, Cesta
Tone in starši Brodnik

Tor. 24. 5.
Marija  

Pomag.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Anton in Marija Ahačevčič, Pdč., obl.
Fanči Zalar, obl.

Sre. 25. 5.
Beda Čast.

Vid. 19.00 Druž. Fabjan in Bremce
Marija Žnidaršič

Čet. 26. 5.
Sv. Rešnje 

telo
Filip Neri

Vid.
Pon.
Kom.
Vid.

9.00
10.30
10.30
18.00

Janez, Julija in Karel Samec, Pdč.
Slivarjevi
Anton in vsi Janezovi
Vsi Škodovi - Za farane

Pet. 27. 5.
Alojzij Grozde

Vid. 19.00 Angela in Aleš Strnad, M.v., obl.
Druž. Lazar

Sob. 28. 5.
Margareta

Vid.
Vid.
Kom.

13.30
16.00
 19.30

Poročna maša
Hubertova maša
Julka Vodičar, obl.

Ned. 29. 5.
9. med letom

Maksim 
Emon.

Vid.
Pon.
Vid.
Hoč.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
19.00

Za farane
Anton in starši Hočevar, obl.
Jože Kralj, Šentvid, od M.
Druž. Ivanc
Ciril Novak

Dogodki v župnijski družini: 

V  Višnji Gori sta sklenila sveti zakon Blaž Zabukovec 
in Simona Erjavec. Na Vidmu pa se bodo poročili Anja 
Drobnič in Miha Tekavčič ter Aleš Kastelic in Martina 
Bukovec. Naj jim Bog podeli obilje blagoslova na novi 
življenjski poti.

Poslovili smo se od Kri-
stine Adamič, ki je umrla 
v 76. letu starosti. Bog ji 
bodi za vse bogat plač-
nik.

Spominska sveta maša v 
Kočevskem rogu bo letos v 
soboto, 4. junija, ob 11h.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti KRISTINE 
ADAMIČ so darovali: po 
2 maši in dar za cerkev: 
mož Jože, in hčerke An-
dreja, Marija, Joži in Luci-
ja. Brat Janez je dal za 3 
maše in dar za kapelico, 
sestra Darinka 2 maši in 
dar za kapelico, Primoževi 
iz Podgore in Marija Prija-
telj so dali dar za cerkev, 
Jakopičevi in Mežnarjevi 
in Vidma 76 so dali dar za 
cerkev in po 1 mašo, za 2 
maši so dali Anka in Janez 
Tomoževa, po 1 mašo pa: 
Drobničevi, C., sestrična 
Francka Vodičar, Jakljevi, 
Meglenovi, K.72, Križ-
manovi iz Strug, Pavla iz 
Hinj, Rotarjevi, Oplotar-
jevi, Ančka Kotar, Laura 
Strah in prijatelji Jožice iz 
zakonske skupine.


