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Misli in molitev ob Božji besedi

Verujemo, Gospod, da si ti Bog živih.
Verujemo, da lahko mrtve
popelješ v novo življenje.

Gospod, prosim te,
daj nam svojega Duha,

da ne bomo otopeli
za tvojo brezmejno ljubezen.

Slepi so tisti, ki:

- mislijo, da vera nima nič opraviti s 
konkretnim življenjem,

- mislijo, da je kaj drugega bolj zanimivo 
in pomembnejše od Boga,

- mislijo, da bodo lahko shajali brez vere 
kot mnogi njihovi prijatelji in kolegi,

- mislijo, da Jezus nasprotuje  
veselju do življenja.

Gospod, daj vsem tem slepim,  
da po tvoji milosti spregledajo!



Odpustiti –  
prava odločitev

Pogosto sem že opazil, da ljudje, ki 
v težkih življenjskih okoliščinah, ko ne 
vedo, kako naprej, začnejo spraševati 
Boga, kaj si od njih želi tukaj in zdaj. In 
tako počasi le pridejo do razsvetljenja. 
Morda spoznajo, da je treba nekomu 
izkazati zaupanje, sprejeti opravičilo ali 
obnoviti molitev. Sad tega je tolažba in 
olajšanje, odstirajo se nove poti v priho-
dnost. 

Spomnim se dogodka izpred nekaj 
let. Ko pridigam na duhovnih vajah, me 
posamezniki pogosto prosijo za osebni 
pogovor. Neka mlajša ženska mi je re-
kla: »Oče, v življenju mi gre vse narobe. 
Prava katastrofa!« Po človeško gledano 
sploh ni pretiravala. Pazljivo sem ji pri-
sluhnil, kajti če kdo trpi, potrebuje po-
zorno poslušanje in globoko razumeva-
nje svoje stiske. Zaročenec jo je zapustil, 
ostala je brez službe, družina je zapadla 
v težave, odnos z očetom se je poslabšal, 
itd. Medtem ko sem jo poslušal, sem se 
vprašal: » O, Bog, le kako naj ji poma-
gam?« Kmalu je iz njenih besed postalo 
jasno eno, da bi najprej morala odpustiti 
svojemu očetu. Gospod bi potem poskr-
bel za vse drugo. Božji klic zanjo je bil 
nedvoumen: »Odpusti svojemu očetu!« 
Nekaj trenutkov sva skupaj molila, nato 
se je spovedala svojih grehov ter se po-
gumno odločila za odpuščanje. Vse dru-
go je prepustila v Božje roke. 

Odšla je v miru in vidno zadovoljna. 
Spoznala je, kaj ji je storiti, vnovič je vze-
la življenje v svoje roke, dobila je novo 
zaupanje vase in v Boga. Kot bi hotela 
reči: »V mojem življenju je spet vse v 
redu!«

Kadar človek ve, kaj mu je danes 
storiti in to tudi stori ter jutrišnji dan 
prepusti Božji previdnosti, potem se vse 
dobro konča. Kaj boljšega sploh lahko še 
naredi? Stori korak, ki ga moraš storiti 
danes. Jutri pa naslednjega. Vsak dan od 
nas pričakuje svoj korak. 

Jacques Philippe je francoski duhov-
nik, član Skupnosti blagrov in iskan du-
hovni voditelj. 

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

V tednu družine, ki ga začenjamo na 
praznik sv. Jožefa, 19. marca, in končuje-
mo na praznik Gospodovega oznanjenja 
Mariji, 25. marca, bomo pri mašah vsak 
dan molili za naše družine. Levičarsko 
mišljenje zahodnega sveta si je zadalo, 
potem ko je izgubilo delavstvo po tovar-
nah, svoje področje dela v šolah, gleda-
liščih, medijih, zlasti pa v klasičnih dru-
žinah in klasični delitvi spolnih vlog. To 
je največja nesreča sedanjega časa. Šibka 
in redefinirana družina pa ni povšeči le 
levičarskim feministkam in aktivistom 
LGBT, temveč tudi potrošniškemu neo-
liberalizmu. Vsak pameten človek ve, da 
z uničenjem družine sledi uničenje na-
roda. Toda o tem se ne sprašujejo. Cer-
kev in vsi zdravo razmišljajoči ljudje se 
z vsemi močmi trudimo, da bi ohranjali 
zdrav pogled na družino in na spolnost. 
Vse, ki vam je ta teden mogoče, goreče 
vabimo, da bi prihajali k mašam, zaseb-
no in skupno molili pa tudi zdravo in 
veselo razmišljali o teh rečeh.

Še posebej lepo vabljeni k svetim ma-
šam v soboto, 24. marca, ko bomo litur-
gično praznovali oznanjenje, v nedeljo, 
25., pa bo družinska maša, pri kateri bo 
posebej sodeloval tretji in deveti razred.  



Birma se bliža

Birma ni velik in lep dogodek le za 
birmance in njihovo družino, ampak za 
vso župnijo. Ob naših birmancih naj bi 
vsi začutili veliko hvaležnost za darove 
Svetega Duha in ga vedno znova prosili: 
Pridi Sveti Duh, vžgi v nas ogenj svoje 
ljubezni, pokaži nam, kaj je prava radost 
življenja. Ko je bil v nedeljo pri nas pe-
snik dr. Leon Oblak, je izjavil: »V Dobre-
polju se počutim izredno lepo. Tu je nek 
mir, ki ga drugod ne čutim.« Prepričan 
sem, da to izhaja iz molitve, saj je mnogo 
ljudi, ki pri nas veliko molijo, častijo Naj-
svetejše, se zbirajo v molitvene in druge 
skupine in tako kličejo Božji blagoslov 
na vso župnijo.

Interesna skupina pritrkovalcev je ime-
la končno svoje prvo srečanje. Bili so za-
dovoljni in navdušeni in so sklenili, da 
bodo nadaljevali z vajami vsako soboto 
ob desetih in se ob pomoči bogoslovca 
in strokovnjaka za pritrkavanje uvajali v 
to lepo umetnost.

Srečanje za starše, botre, pa tudi če 
želijo birmanci, ki ga zelo lepo pripravi 
Polona Mušič, bo v nedeljo, 26. marca, 
ob 19.00. Zadnjič ste bili izredno zado-
voljni, upam, da boste tudi to pot.

Križev pot za birmance bo na tiho ne-
deljo, 2. aprila, ob dveh. Mlajši mnogi 
sploh ne vedo, kaj je to križev pot. To 
je pobožnost, pri kateri spremljamo Je-
zusa na zadnji poti od Pilatove smrtne 
obsodbe do pokopa blizu Kalvarije. Slike 
križevega pota v cerkvi nas stalno spo-
minjajo na te velike dogodke, to nedeljo 
ga bodo pripravili sebi primerno naši 
birmanci. Vabljeni ne le birmanci, nji-
hovi domači, temveč vsi, ki smo Jezusu 
hvaležni za odrešenje.

Redna seja ŽPS bo v ponedeljek, 27. 
marca, ob 20.00. 

Na tiho nedeljo bo kot vsako leto prvi 
shod pri Svetem Antonu. Sveta maša bo 
ob pol enajstih, na tihi ponedeljek pa 
bosta sveti maši ob devetih in zvečer ob 
19.00.

Postna predavanja

Dve postni predavanji sta že za nami. 
Kdor se ju je udeležil, je spoznal, da je 
to zelo koristna in dobra stvar, čeprav se 
moramo zanjo nekoliko potruditi. Sicer 
pa se je za vse veliko potrebno truditi. 

Pred nami je še dvoje predavanj, ki pa 
ne bosta zgolj predavanji, ampak bolj 
pričevanji, kar ima še posebno vrednost. 
Med nami bosta dva zakonska para, ki 
bosta iz svoje izkušnje pričala o zakon-
skem življenju, ki je nadvse lepo, čeprav 
zahtevno in brez tega, da marsikaj vemo 
in smo med seboj povezani, nemalokdaj 
postane težko in naporno. Vabljeni še 
posebej zakonski pari pa tudi mladina, 
saj bo prej ali slej stopila v zakon. 

To nedeljo, 19. marca, bosta zakon-
ca Matej in Petra Berčan pripovedova-
la, kako sta našla zaklad, ki se mu reče 
pogovor, čez 14 dni, na tiho nedeljo, pa 
bosta zakonca Marko in Katarina Nzam-
bandora govorila, kako je Bog z nami 
v najtežjih preizkušnjah. Vsi si želimo 
srečnega življenja, nikoli pa nihče ne 
ve, kdaj nas doletijo tudi velike preiz-
kušnje. Kako jih sprejeti, kako jih nosi-
ti, o tem bo pričevanje. Ga. Katarina je 
napisala že več knjig, ki ste jih mnogi z 
navdušenjem brali, zato bo srečanje go-
tovo zanimivo. Oba para pa nam bosta 
spregovorila tudi o zakonskih skupinah, 
ki rešujejo zakonce mnogih stisk, pa se 
tako težko odločimo zanje. Res lepo va-
bljeni!



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

Ob smrti svojcev so darovali:

✝
Ob smrti Antona Vodičarja so darovali tudi: dar za 

cerkev in 2 maši Vodičarjevi iz Z. v., dar za cerkev so 
dali Ljubičevi iz Predstrug, za maše pa so dali: Nataša iz 

Šentpavla (1),  sestrična 
Magda (1), Tončka Hren 
(1), Dani iz Ceste (1) in 
molitvena skupina B. v. 
(3).

✝
Ob smrti ANGELA 

GRM so dali domači dar 
za cerkev, 7 maš name-
sto molitve na domu in 
še za 5 maš. Za maše pa 
so dali še: Prijatelj, Pdč. 
(1), Lundrovi (2), Ploto-
vi, Šmarje - Sap (1), Fran-
ci in Marinka Grm (1) in 
Marija Krivec (2).

✝
Ob smrti ALOJZA LE-

NARČIČA so darovali: 
dar za cerkev žena, brat 
Franci pa je dal dar za 
cerkev in za 1 mašo. Za 
maša so darovali: Jože 
iz Korinja (1), druž. Bu-
kovec (1), Jože Lenarčič 
(1), Ciril Lenarčič (1), Ja-
nezova Nada (1), Shawi-
shevi (1), Janezovi (1) in 
druž. Nose (2).

✝
Ob smrti CIRILA BAM-

BIČA so darovali: dar za 
cerkev sta dala žena in 
nečak Igor. Za maše pa 
so darovali: Štacnarjevi, 
Pdc. (2), Kaplanovi, Pon. 
(1), druž. Pugelj (1), Ma-
rija Volf (1) in molitvena 
skupina iz Ponikev (1).

Pon. 20. 3.
Klavdija

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Terezija in Anton Erčulj, obl.
Ciril Bambič, 8. dan

Tor. 21. 3.
Serapion

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Jože Babič in vsi Tišlerjevi, Zg.
Nada Berus, 30. dan
Mirko Kresevič

Sre. 22. 3. Vid. 7.00 V zahvalo Materi Božji, E.

Čet. 23. 3.
Alfonz

Vid.

I. G.

18.00

18.00

Starši Miklič, C. obl.
Starši in brat Hribski,, Zg.
Druž. Culjkar

Pet. 24. 3.
Katarina Šv.

Vid. 18.00 Marija Hočevar,30.d. in Jože, obl.
Miro Šporar

Sob. 25. 3.
Gospodovo 
oznanjenje

Vid.
Pon.
Kom.

9.00
18.00
18.30

Janez Kovačič, obl., Zg.
Brata Zvone in Slavko Kovačič
Klinc in Hren, K. 71
Stanislav in Stane Debeljak, obl.

Ned. 26. 3.
4. postna
Evgenija

Vid.
Pon.

Vid.
Vid.

7.30
   9.00

 10.30
 19.00

Za farane
Tone Adamič, obl.
Pirnatovi
Vojko in Aleksandra Zalar, Predst., obl.
Starši in Darja Strnad, Z. v. 12A

Pon. 27. 3.
Peregrin

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Franc in Julka Okorn, obl., Vodice
Julija, Janez in Tone Zakrajšek

Tor. 28. 3.
Milada

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Starši in brata Novak, V. 7
Kristina Brodnik
Slava in Vinko Samec

Sre. 29. 3. Vid. 7.00 Marija Bradač, obl., Z. v.

Čet. 30. 3.
Amadej

Vid.

Pdg.

19.00

19.00

Ciril in starši Cimerman, M. v.
Po namenu Krašovec, Predst. 
Vida Škoda, obl.

Pet. 31. 3.
Gvido

Vid. 19.00 Jože Škoda, M. v., obl.
Albina Žnidaršič

Sob. 1. 4.
Ljuba in Irena

Vid.

Kom.

8.00
 

 19.30

Franc Kastelic, obl., Zg.
Marija Strah, Vid.
Mirko in Vida Buščaj, obl.
Vsi Mesojedec in Žnidaršič

Ned. 2. 4.
5. postna, 

tiha
Franč. Paol.

Vid.
Pon.

S. A.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Alojz Lenarčič, 30. dan
Franc Somrak, obl.
Vsi Tiselj, Ivan in Milka Štrubelj
Rozi in Tone Vidmar, obl., Zg.


