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Beseda živega Boga  
za praznik vseh svetih in zahvalno nedeljo

Gospod,

hvala ti za rodovitno zemljo ...

Hvala za travnike, polja in njive,

za svetlobo in temo,

za tvoj dotik v rosi

in tvoj smehljaj v cvetu ...

Hvala za vsak najmanjši dar,

saj so le-ti najlepši.

Hvala ti, Gospod,

ker ti nikoli ne jemlješ,

ampak vedno daješ v obilju.

Amen.

Če lahko veruješ,
da je Bog, ki te ima rad,
ne samo v življenju,
še veliko bolj po smrti –
potem ti smrt pomeni  
le tole:
kot otrok najdeš pot domov
k Očetu, v deželo,
kjer je vse dobro
in kjer se življenje šele 
začenja
v večnem SEDAJ.

P. Bosmans 



Žalovanje je precej drugačno, če 
znaš »pogledati tja čez«, če s smrtjo 
zate ni konec vsega, ampak je smrt 

samo prehod v neko drugačno 
bivanje. Ko gledaš ljudi, ki žalujejo, 
dobiš občutek, da zna le malo ljudi 

»pogledati tja čez«.

M. Klevišar

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Kako bomo praznovali 
praznik vseh svetih in 
spomin vseh vernih 
rajnih

V sredo je zapovedani praznik vseh 
svetih. Ta dan se veselimo sreče vseh 
ljudi, ki so po smrti že dosegli cilj svo-
jega življenja – večno srečo v nebesih. 
To je vesel dan, zato so svete maše ta 
dan v slovesni beli barvi, besedila pa 
polna upanja in veselja. Ker pa je na-
slednji dan spomin na vse mrtve,  ki 
se še očiščujejo v vicah, je popoldan-

ska pobožnost namenjena že njim. Ob 
dveh se verni ljudje zberemo v cerkvi 
in opravimo sveto mašo za vse svoje 
rajne. Z udeležbo pri sveti maši, mo-
litvijo, sveto spovedjo in prejemom 
obhajila dobimo te dni popolni odpu-
stek, ki ga namenimo našim rajnim. 
Kako oni čakajo teh naših molitev, 
bomo občutili, ko bomo sami v njihovi 
usodi. Goreče vse prosimo, udeležimo 
se svete maše, pobožno prejmimo ob-
hajilo in zvečer molimo ob 18.00 ro-
žne vence za pokoj njihovih duš.

Tudi na vernih duš dan se radi ude-
ležimo svetih maš za naše rajne.

Župnijska KARITAS 
sporoča

Tudi letos je ŽK nabavila ekološke 
sveče, ki so prijazne okolju. Sredi cer-
kve in ob izhodu sta nabiralnika KA-
RITAS, ob njih pa te sveče. Vaš dar, ki 
ga zanje namenite, gre za ljudi v stiski 
in naši rajni se veselijo, če gori svečka 
na njihovem grobu za pomoč potreb-
nim.



Odsevniki, ki jih bodo mladi delili 
to nedeljo, so pripomoček še posebno 
starejšim, da so v temi na cesti vidni. 
Na zadnji duhovniški konferenci so 
bili z nami policisti, ki si največ priza-
devajo za varen promet, in smo sku-
pno sklenili, da bomo vsi naredili, kar 
je v naši moči, da bi ne prišlo do nesre-
če. Sedaj bodo dolge noči, vsi pa smo 
veliko na cestah; poskrbimo, da bomo 
vidni, in se na cesti obnašajmo skrajno 
previdno.

Žup. KARITAS bo tudi letos zbirala 
oblačila, obutev in modne dodatke, in 
sicer v soboto, 4. novembra, od 9.00 do 
17.00 v mladinskem centru na Vidmu.

Zahvalna nedelja

Prva nedelja po vseh svetih je za-
hvalna. Bogu se ta dan posebej zahva-
limo za vse duhovne in materialne da-
rove in ga prosimo, naj nam njegovih 
dobrot nikoli na manjka. Vso svojo 
hvaležnost izlijemo v zahvalno pesem 
po vseh mašah. V naši župniji pa je to 
nedeljo tudi darovanje za ogrevanje 
cerkve, ker vsi vemo, kako je danes to 
neprecenljiva dobrina, čeprav soraz-
merno draga. Bog naj vsem razume-
vanje povrne.

Martinova nedelja in žegnanje v Pod-
peči bo 12. novembra. V soboto je god 
sv. Martina. Maša bo v Podpeči ob 8.00, 
v nedeljo pa bo žegnanje tam z mašo 
ob pol enajstih.

Diakonsko posvečenje bo letos v cer-
kvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici, in sicer 
v nedeljo, 29. oktobra, ob 15.00, ko bo 
sprejel red diakonata tudi Primož Me-
glič, ki letos prihaja k mladinskim sre-
čanjem v našo župnijo. Molimo zanj 
in se po možnosti slovesnosti udele-
žimo.

***

ZAHVALA vsem, ki ste ob moji ne-
nadni bolezni molili zame in mi vse-
stransko pomagali. Ko je človek bolan, 
ko čuti vso nemoč, takrat nam vernim 
ljudem neizmerno pomaga ravno mo-
litev, medsebojna povezanost in dobre 
želje. Čutil sem Božjo pomoč po vaših 
molitvah, še posebno v dolgih dnevih 
in nočeh visoke temperature, ko se mi 
je bledlo in sem v daljavi videl Jezusa, 
ki me je iz križa vabil, naj mu daru-
jem vse trpljenje. Vsak požirek hladne 
vode je bil tako oživljajoč, da ga ne 
bom nikoli pozabil, srce pa polno hva-
ležnosti za dar vere in ljubezni, ki jo 
verni občutimo v povezanosti z našim 
Gospodom Jezusom.

Kako me je razveselilo pisemce 
otroka: Dragi g. župnik! Skrbi me za 
vas! Molim sveti angel za vaše zdravje. 
Hitro okrevajte. N. G.

Bogu hvala za vsakega izmed vas.



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

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti Anke Bla-
tnik je dal za 1 mašo 
tudi Dolfe Kovačič iz Vi-
žmarij.

✝

Ob smrti JOŽETA PRI-
JATELJA so darovale dar 
za cerkev in za 10 maš 
mama, Milena in Darja. 
Dar za cerkev in za 2 maši 
je dal Tone Žgajnar. Dar 
za cerkev in za 1 mašo 
je dal Franci Žnidaršič, 
Kom. Dar za cerkev je 
dala Kmetijska zadru-
ga, prav tako so dali dar 
sošolci iz osnovne šole. 
Dar za cerkev so dali tudi 
Mhlaževi. Za maše pa so 
darovali: Pavlinovi (2), 
Majda Drobež (1), Drob-
ničevi (1) in Grekčevi, 
K. (1)  

Pon. 30.10.
Marcel

Vid.

Pon.

18.00

18.00

Anka Blatnik, 30. dan
Miroslav Rozman
Majda Kastelic, 30. dan

Tor. 31. 10.
Volbenk

Vid.

Kom.

18.00

18.00

Jože Prijatelj, 8. dan
Jože Babič, obl., Zg.
Alojz Prijatelj, obl.

Sre. 1. 11.
 VSI SVETI

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30
14.00

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

Čet. 2. 11.
Spomin vseh 
vernih rajnih

Vid.
Vid.

Kom.
Pon.

8.00
18.00

18.30
19.00

Za duše v vicah
Mojca Šuštar, M. v.
Jože in Miha Potočar, obl.
Janez Češnovar in Jelka Samec
Po namenu svetega očeta

Pet. 3. 11.
Prvi petek

Vid. 18.00 Frančiška Marolt, obl., Z. v.
Angela in Aleš Strnad, M. v., obl.

Sob. 4. 11.
Karel

Vid.

Kom.

8.00

18.30

Stanislav Zabukovec, obl., B. v.
Jože Hren, obl., Zg.
Oba Staneta Debeljaka

Ned. 5. 11.
Zahvalna n.

Elizabeta

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Jože, Marija in Mojca Volf
Terezija Jamnik, obl., I. G.
Alojz in Mihaela Grm, M. v.

Pon. 6. 11.
Lenart

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Tone Novak, obl., Vod.
Vsi Prhajevi, št. 51
Alojz Lenarčič

Tor. 7. 11.
Engelbert

Vid.

Kom.

18.00

18.00

Vida Tomšič, V.
V zahvalo za srečen zakon
Marija Prijatelj, obl.
Stane Debeljak

Sre. 8. 11. Vid. 7.00 Janez Novak, M. v.

Čet. 9. 11.
Božidar

Vid.

I. G.

18.00

18.00

Irena Glač,, obl., C.
Helena Perhaj
Za Božje varstvo in blagoslov

Pet. 10. 11.
Leon Veliki

Vid. 18.00 Danijela Jeršin, obl., C.
Franc in Rozi Klinc, obl., C.

Sob. 11.11.
Martin

Pdč.
Kom.

8.00
 18.30

Alojz Šuštaršič in Milan Krašna
Samčevi 95 A

Ned. 12. 11.
32. med 

letom
Milan

Vid.
Pon.
Vid.
Pdč.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
18.00

Mežnarjevi, Vid.76
Štefan Prhaj in Lucija Zelnik
Jože Prijatelj, 30. dan
Za vaščane in vse farane
Vsi Jureževi, C.


