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Molimo ob Božji besedi

Gospod, hvala ti za počitniški dan.
Hvala, ker nas tudi v poletnih

nedeljskih bogoslužjih
hraniš s svojim telesom in Besedo.

Hvala ti za obljubo, ki jo danes 
govoriš

Kananejski ženi:
»O žena, velika tvoja vera.

Zgodi naj se ti, kakor želiš!«
Hvala za dar vere

in modrost življenja po njej,
da boš morda tudi nam nekoč

rekel kakor tej ženi.
Amen. 

Z zaupanjem in priznanjem Boga je po-
dobno kot z avtom, ki se pelje čez most. 
Za to, da bo avto prišel čez most, je bolj 
pomembna neokrnjenost mostu, kot pa 
to, kaj voznik čuti, kaj razmišlja ali o čem 
se pogovarja z osebo na sovoznikovem 
sedežu. Na drugo stran ga bo prinesla in-
tegriteta mostu, v katero je voznik položil 
svoje zaupanje, ko se je zapeljal na most. 
Mostu je nezavedno priznal njegovo »po-
polnost« in jo sprejel brez dvomov.
Na podoben način tudi Bog zahteva od 
nas, da zaupamo v njegovo popolnost 
in značaj, vsakršno pomoč, usmiljenje, 
ljubezen, modrost in pravičnost.



toda komaj kateri ima tako bogato pe-
semsko izročilo ter v njem toliko na-
božnih, zlasti Marijinih pesmi, kakor 
slovenski. Med legendarnimi so neka-
tere prevzete iz splošno evropskega 
izročila ali od posameznih drugih na-
rodov, včasih je izposojena samo snov. 
Toda tudi v teh primerih jih štejemo 
za naše, saj so slovenske v podrobno-
stih, načinu izražanja, po zgradbi ver-
zov in kitic, po svoji glasbeni podobi in 
ritmu. Poveličanje Marije v slovenski 
ljudski pesmi je izraz resnične ljube-
zni naših prednikov do Božje Matere 
in trdnega zaupanja, da njena pripro-
šnja vse premore pri Bogu. Pesem jo 
na eni strani slika kot navadno člove-
ško ženo in mater, na drugi pa enači z 
rožami ter z vso jasnostjo utemeljuje 
njeno češčenje z vero, da je mati Jezu-
sa Boga in človeka.

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Praznik Marijinega vnebovzetja ob-
hajamo vsako leto v naši župniji zelo 
lepo. Naši predniki so blizu farne 
cerkve postavili lepo Marijino cerkev 
v Podgorici, ki je bila nekoč prizna-
na božja pot. Tam vsako leto vaščani 
Podgorice in Zagorice pripravijo samo 
cerkev in čudovit prostor  pred cerkvi-
jo, kjer se lahko vsa župnija zbere in 
v Božji naravi proslavi najlepšo izmed 
vseh ustvarjenih stvari – MARIJO. Na 
ta zapovedani praznik je tudi v naši  

Marijino vnebovzetje

Na največji Marijin praznik, v cer-
kvenem koledarju imenovan Marijino 
vnebovzetje, na Slovenskem poznan 
tudi kot veliki šmaren, velika maša, 
velika gospojnica, šmarna maša, šmar-
na miša, rožnica, velika Marija, velika 
mati Božja, so v navadi romanja k 
Marijinim cerkvam, ki so na gosto po-
sejane po naši deželi. Veliko krajev je 
dobilo ime po Mariji, naši predniki so 
označevali cvetlice z njenim imenom 
(npr. Marijine srajčke, Marijine solzice, 
Marijini laski ...), okrog nje so se sple-
tale legende in tudi ljudska pesem, v 
kateri odseva vse, kar je naše ljudstvo 
v stoletjih doživljalo, mislilo, čutilo, ni 
mogla mimo Marije. Večji narodi so na 
svetu od slovenskega, za bolj slavne se 
imajo in z vrsto svetnikov se ponašajo, 



državi dela prost dan. Ob pol osmih 
imamo za vse, ki ne bi mogli v Pod-
gorico, na Vidmu in v Ponikvah sveto 
mašo, ob pol desetih pa je sveta maša 
v Podgorici in med njo, vse odkar smo 
dobili svojo državo, tudi posvetitev na-
šega naroda Mariji. Vso župnijo k tej 
pobožnosti prisrčno vabimo.

Žegnanje v Podgorici pa bo v nedeljo, 
20. avgusta, ob pol enajstih.

Celodnevno čaščenje smo v soboto 
lepo obhajali. Že v nedeljo smo pri 
oznanilih med mašo povedali, kaj sta 
izjavila dva duhovnika, ki sta se ga 
udeležila in videla, kako nekatere cele 
družine prihajajo k molitvi: »Tej žu-
pniji se ni bati za obstoj.« Molitev je 
pogovor z Bogom. Kjer se ljudje pogo-
varjajo, so prijatelji, držijo skupaj, so 
med seboj povezani in so močni. To-
liko bolj velja to za pogovor z Bogom, 
ki tistih, ki kličejo k njemu, nikoli ne 
zapusti.

Ponovno tudi vabim, da pri pesmih, 
ki jih imate sedaj zraven razmnožene, 
ne zapojete le prve kitice, ampak vsaj 
še drugo in tretjo, saj imajo izredno 
lepa in bogata besedila.

Srečanje za starejše, ki ga z veliko lju-
beznijo in skrbjo pripravi vsako leto 
ŽUPNIJSKA KARITAS in med katerim 
mnogi prejmete bolniško maziljenje, 
je tudi vsako leto lep dogodek. Tisti, 
ki se udeležite tudi srečanja pod ar-
kadami, doživite tisto, kar bi kristjani 
morali vedno nositi v sebi. Kristjani 
namreč nismo posamezniki, mi smo 
skupnost, mi smo družina, ki se ima 

rada in je rada skupaj. Tu je še polno 
napačnih ozirov in predsodkov, ki jih 
bomo morali prerasti; hvala pa vsem, 
ki se trudite, da bi jih prerasli.

Zahvala Mali vasi za zbrani denar za 
krašenje cerkve in za prispevek za me-
žnarja. Bog vam povrni!

ORATORIJ JE BLIZU

Zadnji cel teden avgusta bo pri nas 
potekal oratorij pod naslovom DOTIK 
NEBES. 

Letos bo poskrbljeno tudi za var-
stvo otrok, ki jih boste zaradi službe 
pripeljali že ob sedmih. Sicer pa se bo 
pričel oratorij vsak dan ob devetih in 
trajal do 15h. 

Marsikdo se še prijavlja. Vse pa va-
bimo, da pohitite, ker je treba vnaprej 
veliko reči pripraviti.

20. avgusta bosta Matija Klinc in 
njegovo dekle pred odhodom v Etiopi-
jo pri mašah predstavila svoj projekt. 
Marsikdo je že dal dar za to revno de-
želo, drugi ste dali barvice in podobno. 
Kdor bo želel, bo lahko po teh mašah 
dal še kak dar za to izredno preizkuša-
no deželo in misijone v njej.

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smrti VINKA ŠUŠTARJA iz Gro-
suplja so darovali dar za cerkev Kali-
ščarjevi iz Pdc. Pečnikovi iz Pdc. pa so 
dali dar za cerkev in za 1 mašo.



kev in za 1 mašo, po 
1 mašo pa so darovali 
tudi druž. Babič, B.v. 
32, Mohorjevi in Zu-
pančičevi iz Kompolj. 

RAZVEDRILO

MOČNO BUČANJE – 
Skupina italijanskih tu-
ristov je pri znamenitih 
Niagarskih slapovih. 
Vodnik s težavo vzbudi 
njihovo pozornost in si 
izbori besedo: »Gospe 
in gospodje, če za tre-
nutek utihnete, boste 
lahko slišali to mogoč-
no bučanje slapov.«

SEVERNA KOREJA 
– Severni Korejec zau-
pa turistu: »Tukaj ni-
koli ne rečemo »hvala 
Bogu«, ampak vedno 
»hvala našemu vodite-
lju.« - Turist: »Pa če ta 
enkrat umre?« - »Po-
tem bomo rekli »hvala 
Bogu«!«

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

Pon. 7. 8.
Sikst

Vid.

Pon.

19.00

19.00

Po namenu Krašovčevih
Vida Tomšič
Marija Volf, 8. dan

Tor. 8. 8.
Dominik

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Milka Padar, M. v., obl.
Jože Mustar, 8. dan
Za zdravje Ciril Žgajnar

Sre. 9. 8.
Edith Stein

Vid. 7.00 Marija Dragi, obl.
Marija Šuštar, Pdg.

Čet. 10. 8.
Lovrenc

Vid.

I. G.

19.00

20.00

Anton Erčulj, Zg. 11
Jože Mohar, Pdč., obl.
Po namenu Toni Pajk

Pet. 11. 8.
Klara

Vid.
Pdg.

19.00
20.00

Ana in Franc Erčulj, M. v., obl.
Anton Adamič

Sob. 12. 8.
Ivana Šantal.

Vid.
Kom

8.00
19.30

Slavka in Marjan Miklič, Vid., obl.
Vsi Žnidaršič, K. 98

Ned. 13. 8.
19. med 

letom
Radegunda

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Anka in Uroš Somrak, obl.
Jože in Marija Grm, Zg., obl.
Za zdravje Jožice Štupnik

Pon. 14. 8.
Maksim. 

Kolbe

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Majda Žnidaršič, Vid., obl.
Kristina in Karel Lenarčič

Tor. 15. 8.
VNEBOVZET.

MARIJE

Vid.
Pon.
Pdc.
Pdc.

7.30
7.30
9.30

19.00

Mimi in vsi Tomoževi
Zahvala za zdravje, Hočevar
Za farane
Janez Perko

Sre. 16. 8. Vid. 7.00 V čast sv. Roku za Videm
Čet. 17. 8.

Helena
Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Alojz Žnidaršič, Zg., obl.
Marija Žnidaršič, obl.

Pet. 18. 8.
Evzebij

Vid. 19.00 Antonija in Franc Blatnik, Predst., obl.
Peter Hočevar, V., obl. 

Sob. 19. 8.
Janez Eudes

Vid.

Kom.

8.00
 

 19.30

Stane Jakič, Z.v., obl.
V zahvalo za Božjo pomoč
Ivana in Anton Mustar, obl.

Ned. 20. 8.
20. med 

letom
Bernard

Vid.
Pon.
Pdc.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Miroslav Adamič
Za Podgorico
Joži Tiselj, Z. v., obl.

✝

Ob smrti JOŽETA MUSTARJA je dala žena dar za 
cerkev in za Gregorjanske maše. Dar za cerkev in za 2 
maši je dal nečak Miha. Prav tako je dala dar za cerkev 
in za 2 maši sestra Tončka. Gregorjevi so dali dar za 
cerkev in za 3 maše, Ivan Brodnik je dal dar za cer-


