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Beseda živega Boga

In poslal je pred seboj glasnike; 
ti so šli in stopili v samarijansko vas, 

da bi mu pripravili prenočišče.
Pa ga niso sprejeli, ker je bil 

namenjen v Jeruzalem.
Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, 
sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, 
naj pride ogenj z neba in jih pokonča?«

Toda obrnil se je in ju posvaril: 
»Ne vesta, kakšnega duha sta;

Sin človekov ni prišel življenj uničevat,
ampak reševat.«

(Lk 9,52-55)

Vsem pa je govoril:
»Če hoče kdo

hoditi za menoj,
naj se sam sebi odpove in
vzame vsak dan svoj križ

ter hodi za menoj.
Zakaj kdor hoče

svoje življenje rešiti,
ga bo izgubil,
kdor pa svoje

življenje izgubi
zaradi mene, ga bo rešil.

(Lk 9,23-24)



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

MARIJIN OBISK

S komer koli sem govoril te dni, je 
rekel o obisku Marije v naši župniji, da 
je bilo čudovito doživetje. Celo šofer-
ja, ki sta jo vozila, ste izrazila dekanu, 
kako smo pri nas Marijo lepo sprejeli 
in počastili. Izredno veliko vas je pri-
šlo k sprejemu, sveti maši in procesiji, 
prav tako pri celonočnem čaščenju, 
pa tudi obisk v domu Sv. Terezije je 
bil izreden. Neštetokrat sem ponovil  
Mariji prošnjo: ohrani te ljudi zveste 
svojemu Sinu, naj povsod čutijo, da 
so Tvoji otroci, katere Ti ljubeznivo 
vodiš.

Še posebej bi rad pohvalil petje in 
sploh sodelovanje pri sveti maši ta ve-
čer, pa tudi na praznik Srca Jezusove-
ga, ko smo posebej molili za našega 
novomašnika Jerneja. Ko vsa cerkev 
mogočno poje in moli, je 
nekaj čudovitega.

Hvala tudi fantom, ki 
so nosili Marijo, pritr-
kovalcem za lepo pri-
trkavanje, deklicam 
za posipanje cvetja, 
pevcem in skrat-
ka vsem, ki ste se 
resnično zelo po-
trudili, pa tudi 
gotovo v srcih 
doživeli, kaj lah-
ko naredi Marija 
v naši duši.

ZA SVETOLETNO ŽUPNIJSKO RO-
MANJE, ki bo v soboto, 25. junija, 
sem mislil, da bo večje navdušenje. 
Res je, da romanje ni zgolj izlet, pač 
pa še nekaj več – dan, ko vsi romarji 
čutimo, da smo ena družina, ko sku-
pno molimo in pojemo, se nasmeje-
mo in razvedrimo, obenem pa tudi 
veliko lepega vidimo in doživimo.

Odhod bo ob šestih zjutraj, mor-
da celo malo prej, ker je pot precej 
dolga. Vozili se bomo po lepi Štajer-
ski v Prekmurje, kjer je znana bož-
ja pot Turnišče. Tam bi imeli sveto 
mašo ob devetih, ker sta ob desetih 
že druga dva avtobusa romarjev iz 
Ihana. Po obisku te božje poti si 
bomo ogledali še izredno zanimivo 
Plečnikovo cerkev Bogojina in lepo 
Prekmurje, nato pa se napotili k na-
šemu rojaku p. Tomažu Hočevarju, 
ki je župnik v Mariboru, v slavni cer-
kvi Matere usmiljenja. Šli bomo tam 
skozi sveta vrata in prejeli svetole-
tne odpustke. Tu bomo imeli pete 
litanije, in Tomaž nas želi v svoji 
velikodušni dobroti še nekoliko po-
gostiti. Skupnega kosila bi ne imeli, 
ker nam vzame preveč časa, zato naj 
za telesno hrano vsak poskrbi sam. 
Verjetno bi radi vsi obiskali še stol-
no cerkev, kjer je grob blaženega A. 
M. Slomška, potem pa bomo po raz-
položenju obiskali še kako zanimi-
vost, ali pa se hitreje vrnili domov. 
Romanje bo zelo bogato in lepo po-
vabljeni, da se čim prej prijavite. Ko 
to pišem, se stalno prijavljajo novi 
romarji, tako da bo prvi avtobus 
kmalu poln. Če bo prijav več, bomo 
naročili še drugi avtobus.



Urne maše bodo v teh 14. dnevih, 
kakor piše v Oznanilih med mašami. 
Lepo vabljeni, da se z najvišjim deja-
njem na zemlji, s sveto mašo, Bogu za-
hvalimo za vse, kar nam daje, da nam 
tudi v materialnem pogledu ničesar 
ne manjka in ga prosimo za blagoslov 
tudi v bodoče. Pred vsako sveto mašo 
bo blagoslovljena voda za kropljenje 
vaših njih, travnikov in vrtov. Dar v 
puščico pa je za sveto mašo.

EDINOST, SREČA, SPRAVA je geslo 
praznovanja ob 25 letnici naše drža-
ve Slovenije. Vsi vemo, kako se v naši 
državi usodno pozna razdeljenost v 
narodu. Ko so bile nedavno volitve v 
Avstriji in sta dobila oba kandidata 
točno polovico, sta oba rekla velike 
besede. »Različno ste volili, toda to 
nikakor ne sme deliti nas državljanov. 
Avstrijci smo vedno kot narod držali 
skupaj in to mora ostati.« Kdaj bomo 
v Sloveniji zmožni nekaj takega. Seve-
da je najprej potrebno priznanje re-
snice. Dokler se zmerjamo med seboj 
na eni strani z izdajalci in kolaboraci-
onisti, na drugi pa z zločinci, tega ne 
more biti. Povejmo vendar resnico in 
opustimo laž, ki je pri nas postala pri 
mnogih resnica. Priznajmo že enkrat 
resnico, da so naši predniki ljubili svoj 
narod in vero in to med 2. svetovno 
vojno branili, kakor tudi večina par-
tizanov; le vodstvo komunistične par-
tije, ki je z revolucijo želelo uničiti, 
kar je bilo narodu sveto, in prevzeti 
oblast, je po vojni izzvalo nad druga-
če mislečimi maščevanje in slovensko 
zemljo prekrilo z več kot 600 morišči. 
Dokler te resnice ne bomo priznali, 

živimo v laži in razdeljenosti, ki meji 
že na sovraštvo, kar pa narodu pri-
naša nesrečo, ne pa blagoslova. Zato 
vse verne vabimo v petek, 24. junija, 
ob 18h, k molitveni uri za narod in 
domovino in nato k sveti maši za do-
movino.  Samo molitev nas lahko reši 
tega in nam pomaga!

Prijavnice za oratorij ste v glavnem 
dobili pri verouku. Kdor bi jo še že-
lel, jo lahko vzame za klopmi v farni 
cerkvi. ORATORIJ, ki se ga otroci in 
mladina tako veselijo in ki prine-
se mladim toliko lepih doživetij, bo 
v naši župniji od 15. do 21. avgusta. 
Starši, pogovorite se s svojimi otroki 
in izpolnjeno prijavnico oddajte kate-
hetom, v župnijski nabiralnik ali pa 
po pošti na Župnijski urad, Videm 33, 
1312 Videm – Dobrepolje.

Sklep verouka je bil z mašo, 11. juni-
ja. Če kdo ni mogel priti po spričeva-
lo, naj to stori v tem tednu. Otroci naj 
podpisana spričevala prinesejo nazaj 
v času verouka v tednu od 19. do 25. 
junija, da boste šli s svojim katehetom 
še na skupni sladoled in se pripravili 
na lepe in brezskrbne počitnice.

V soboto, 18. junija, je vsakoletno 
romanje bolnikov in invalidov na Brezje, 
ki ga organizira Ognjišče. Zbiranje 
bo ob 9h. Od 10h je romarska sveta 
maša, katero vodi mariborski nadškof 
Alojzij Cvikl.

Žegnanje v Kompoljah bo v nedeljo, 
19. junija, s sveto mašo ob pol enaj-
stih. V soboto pred žegnanjem tam ne 
bo svete maše.
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Pon. 13. 6.
Anton Pad.

S.A.
S.A.

9.00
19.00

Janez in Tončka Novak, Z.v. 46., o.
Blaščkovi in Samčevi

Tor. 14. 6.
Valerij

Vid.
Kom.

7.00
19.00

Starši Fink, Predst.
Urna za Kom.
Anton Brodnik

Sre. 15. 6.
Vid

Pdč. 19.00 Urna za Podpeč

Čet. 16. 6. I. G. 19.00 Urna za Ilovo Goro
Pet. 17. 6. Vid. 19.00 Franc in Rozi Klinc, C., obl.

Sob. 18. 6.
Gregor

Vid.  19.00 Urna za Videm, Malo v., Predstruge
Julija Štrubelj, Z.v.

Ned. 19. 6.
12. med 

letom
Nazarij

Vid.
Pon.
Vid.
Kom.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
10.30

 19.00

Georgina in Anton Hrovat, Z.v., obl.
Slavka Vidmar
Janko in Janez Potokar, V., o.
Za vaščane Kompolj in farane
Maticovi in Primčevi, C., obl.

Pon. 20. 6.
Adalbert

Vid.
Pon.
Pdc.

7.30
 19.00
19.00

Vsi Peterlinovi, Vid. 48
Urna za Pon.
Urna za Podgorico in Zagorico

Tor. 21. 6. 
Alojzij

Pdg.
Kom.

19.00
19.00

Urna za Podgoro in Bruhanjo vas
Alojz Prijatelj, K. 120
Veronika Grandovec, obl.

Sre. 22. 6.
Ahac

Vid.
S.A.

7.00
19.00

Ela Lenarčič in starši Zalar, o.
Urna za Zdensko vas in Cesto

Čet. 23. 6.
Agripina

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Druž. Serdinšek, Vid.
Urna za Hočevje

Pet. 24. 6.
Rojstvo 

Jan. K

Vid. 19.00 ZA DOMOVINO OB 25. LETNICI
Janez Perko

Sob. 25. 6.
DAN DRŽAV.

Rom.
Kom.

9.00
 19.30

Za vse romarje po namenu
Vsi Gačnikovi (Oploški)

Ned. 26. 6.
13. med 

letom
Vigilij

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
France, Rozi in st. Zakrajšek
Starši Erčulj in Kožar, Zg.
Jožef Jeršin, C., obl.

Zadnja seja Ž P S v tem pastoralnem letu bo name-
sto 13. junija 20 junija ob 20h. Vse člane lepo vabi 
še posebej nevesta Sabina Volek, dolgoletna članica 
ŽPS.

Zahvala vsem, ki ste dali dar za zavarovanje du-
hovnikov, pa tudi ob obisku Marije romarice. Vse 
smo že oddali. Iskrena hvala tudi vasem Mali Vi-
dem in Cesta, ki sta zbrali za krašenje cerkve.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti Kristine 
Adamič je dala za 1 mašo 
tudi Marija Šuštar, sode-
lavci KARITAS pa so dali 
dar za KARITAS.

Dogodki  
v župnijski družini

V Šmartnem pri Litiji 
se bo 18. junija poročil 
z Tino Hostnik Miha Ka-
stelic iz Ceste. Želimo mu 
obilo sreče in Božjega 
blagoslova.


