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Kaj nam govori Bog na tiho in cvetno nedeljo

Jezus ji reče:
»Ali ti nisem dejal,

da boš videla božjo slavo,
če boš verovala?«

Odvalili so torej kamen.
Jezus pa je povzdignil

oči kvišku in rekel:
»Oče, zahvalim te,

da si me uslišal.
Jaz sem vedel,

da me vselej uslišiš,
toda zaradi okoli stoječega

ljudstva sem rekel, da bi
verovali, da si me ti poslal.«

In ko je to izrekel,
je z močnim glasom

zaklical: »Lazar, pridi ven!«
In umrli je prišel ven,

na nogah in rokah

povezan s povoji,
in njegov obraz 

je bil ovit s prtom.
Jezus jim reče:
»Razvežite ga

in pustite, naj hodi.«
(Jn 11,40-45)

Množice pa,
ki so šle pred njim  

in za njim,
so vzklikale:

»Hozana Davidovemu 
sinu!

Blagoslovjen, ki prihaja
v Gospodovem imenu!

Hozana na višavah!«
(Mt 21,9)

Bog še vedno trpi 
in umira –
vsak dan znova
v vsakem pomanjkanju 
ljubezni,
nesprejemanju in 
odklanjanju
ljudi po ljudeh.
Krščanski Bog  
je nemočni Bog.
Popolnoma se je izročil
človeškim rokam.



KAJ MI 
PO ME NI 
ŽUP NI JA

Ko me je gos pod žup nik na pro
sil, da bi na pi sa la svoj po gled na 
to, kaj mi po me ni žup ni ja, sem se 
ne ma lo pre stra ši la. 

Za če la sem si po nav lja ti vpra
ša nje: »Kaj mi po me ni žup ni
ja, kaj mi po me ni žup ni ja?« in v 
stra hu spra še va ti, ali mi po me ni 
pre ma lo, ker ne naj dem od go vo
ra. 

Po tem sem si po sta vi la vpra
ša nje: »Kaj bi bi lo, če žup ni je ne 
bi ime li, kaj vse bi mi bi lo vze to?« 
Na to sem olaj ša no zavz dih ni la 
– saj so na mi sel za če le pri ha ja
ti mno ge stva ri, ki jih od žup ni je 
do bim. Naj prej in pred vsem sta 
tu na ša žup ni ka, gos pod Franc 
in gos pod Ma rin ko, brez ka te rih 
ne bi bi lo vsak da nje ma še, in če 
po mi slim, da ne bi mo gla k ma ši 
vsak dan ali sko raj vsak dan, mi 
po sta ne pri sr cu te sno. 

Spom nim se, da je gos pod Vin
ko Še ga (po koj ni žup nik iz Ro ba) 
re kel, da je ob ne de ljah, ko je bil 
za prt v za po ru, na ra dia tor v svo
ji ce li ci po lo žil svo jo no vo ma šno 
po do bi co, da je vsaj ta ko lah ko 
po ča stil Gos po dov dan. 

Na ši žup ni ji in še os ta lim trem, 
v ka te rih sem za po sle na, pa sem 
hva lež na tu di za svoj »vsak da nji 
kruh«, za služ bo, ki se mi na tre
nut ke zdi ze lo tež ka, in če spet 
upo ra bim be se de gos po da Še ge: 
»Trd kruh je to, trd!«  mu mo ram 
do sti krat pri teg ni ti. Za res ve li
ko krat pa mi otro ci po ka že jo, da 
moj trud ni za man, če prav še ne 
vi dim (vsaj mi slim ta ko) »sa dov«, 
ko me pre se ne ti jo s svo jo glo bi no 
in pre da nost jo Bo gu. 

Hva lež na sem za vse do bre lju
di v žup ni ji, pri ja te lje, do brot ni
ke, ki so mi ne se bič no po ma ga li 
in sta li ob stra ni, in teh ni ma
lo. Ob tej pri lož no sti se vsem še 
en krat is kre no zah va lim in že lim 
Bož je ga lo na!

Ker pa v žup ni ji Do bre po lje 
ni sem kot krist jan ka od ma le
ga, se že lim ob tej pri lož no sti iz 
vse ga sr ca zah va li ti prav po seb
ne mu stri cu, Šku lje ve mu Jo že tu 
iz Po ni kev, ki mi je dal ču ti ti, da 
se re snič no ve se li s Ti stim, ki je 
na šel eno iz gub lje no ov co (prim. 
Mt 18, 12–14) in me je srč no in 
z ve se ljem tu di on, ka kor nje gov 
Bog, spre jel kot no vo krist jan ko. 
Hva la, stric Jo že!

Bo gu pa, mo je mu re ši te lju, 
sla va in čast in zah va la, da me je 
iz te me pri pe ljal v svo jo ču do vi to 
luč! 

VesnaGlavič



Ma ša za na šo mla di no

Ve li ko sem raz miš ljal, kaj bi na
re di li, da bi se na ša mla di na ma lo 
bolj za ni ma la za ver sko izo braz bo. 
Sko raj vsi mla di štu di ra jo. Ta ko 
se stro kov no iz po pol nju je jo, da bo
do spo sob ni za po kli ce, ki jih bo do 
oprav lja li. Ve li ko je mla dih, ki tu di 
kar red no pri ha ja jo k sve tim ma
šam, so vklju če ni v pev ske zbo re, 
so de lu je jo kot ani ma tor ji. Ka dar 
pa so raz lič na ver ska pre da va nja 
ali mla din ska sre ča nja, pa na ža
lost ve či na ni ma ča sa. Ta ko os ta
ja jo na niz kem ni vo ju ver ske ga 
zna nja. Vsa va bi la ma lo za le že jo. 
Ne ke ga dne pa me je med ma šo 
pre ši ni lo. Pre ma lo vsi mo li mo za 
mla di no. Imej tu di kdaj ma šo prav 
v ta na men. Ta ko bo na ti ho ne de
ljo pri Sve tem An to nu ma ša prav 
za na šo mla di no, da bi ob Bož ji 
po mo či var no šla sko zi mla dost ne 
preiz kuš nje in ohra ni la ve ro ter v 
njej na pre do va la. Pre pri čan sem, 
da se bo ste mno gi, zla sti star ši, 
pri dru ži li tej mo li tvi.

Velikonočno 
spovedovanje

Za vse šo lar je bo ve li ko noč na 
spo ved pri ve rou ku v ted nu med 
ti ho in cvet no ne de ljo. Tu di pr
voob ha jan ci bo do ime li pr vo sve to 
spo ved na ti ho so bo to ob de se tih 
do pold ne.

Kot vsa ko le to bo tu di le tos pri
šel k nam spo ved nik od dru god na 
cvet no so bo to in bo spo ve do val ob 

19.30 med sve to ma šo v Kom po ljah, 
na to pa bo ob 20.30 v far ni cerk vi 
mož nost za spo ved zla sti mla di ne, 
in kdor bo že lel. Na cvet no ne de ljo 
bo sta spo ve do va la od pol sed mih 
da lje dva du hov ni ka. Spo ved bo tu
di med ma šo v Po nik vah in po tem 
med ma šo ob pol enaj stih, ko bo
sta spet dva spo ved ni ka. Tu di med 
kri že vim po tom bo spo ve do va nje, 
na kar gre do spo ved ni ki v Stru ge, 
zve čer pa bo spet pri lož nost do ma.

Že se daj mi sli te tu di na obisk 
du hov ni ka po do mo vih. Ti ste, ki 
jih obi sku je ta du hov ni ka red no za 
pr vi pe tek, bo do opra vi li ve li ko noč
no spo ved ta krat, os ta li pa po kli či
te du hov ni ka in bo pri šel po do go
vo ru.

Ro mar ski shod pri Sve tem An
to nu bo na ti ho ne de ljo z ma šo ob 
pol enaj stih in na ti hi po ne de ljek z 
ma ša ma ob de ve tih in 19.00.

Oljč ne ve ji ce bo do tu di le tos po
sla le pri mor ske žup ni je vsem žup
ni jam, ki smo jih na ro či le. Na ti ho 
ne de ljo bo ste lah ko po vsem ma šah 
do bi li oljč ne ve ji ce. Ve ji ce nam poš
lje jo za stonj, le po pa je, da da mo kak 
dar za nje in ga bo mo po sla li za ob
no vo pri mor skih cerk va.

Pri pra va na ve li ko noč za čla ne 
ŽPS in klju čar je bo na ti hi po ne de
ljek ob 19.00 v žup niš ču. Že ne kaj 
let sku ša mo za na jož je so de lav ce 
pri pra vi ti du hov no pri pra vo na naj
več je praz ni ke. Kdor od ome nje nih 
ne bi mo gel pri ti, naj spo ro či v žup
niš če.



Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: Auroragraf, Videm

Pon. 31. 3.
Gvido

Vid.

Pon.

19.00

19.00

Alojzij Klinc, 8.dar
Jože Hren, Zg.
Ivanka Zajc

Tor. 1. 4.
Ljuba

Vid
Kom.

19.00
19.00

Ljudmila Grandovec, 30. dan
Frančiška in Franc Rus, obl.

Sre. 2. 3.
Franč. P.

Vid. 19.00 Janez Žgajnar, 8. dan
Dušan Erčulj

Čet. 3. 4.
Rihard

Vid.

I. G.

19.00

19.00

Branko Samide, obl.
Danijela Medvešek
Terezija in Anton Frkulj

Pet. 4. 4.
Prvi petek
Izidor S.

Vid.
Pon.
Kom.

19.00
18.00
19.30

Milan Padar, obl., M. v.
Jožefa in Anton Tomšič, obl.
Stane Debeljak, obl.

Sob. 5. 4.
Vincencij

Vid.
Kom.

8.00
18.30

Za srečen porod T. B.
Marjan in Rudi Strah, obl.

Ned. 6. 4.
5. postna – tiha

Irenej

Vid.
Pon.
Vid.
S. A.
Vid.

7.30
9.00

10.30
10.30
18.00

Za farane
Ana Prhaj, obl.
Ana in Jože Drnulc
ZA MLADINO
Zofija Erčulj, st. Lohkar, obl.

Pon. 7. 4.
Tihi pon.

S. A.
S. A.

9.00
19.00

Anton Peterlin, Vid., obl.
Tone Vidmar, obl., Zg.

Tor. 8. 4.
Maksim

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Alojz Zupančič, C. 29
Alojz Prijatelj, obl.

Sre. 9. 4.
Hugo

Vid. 7.00 Vsi Johinovi in Vinko Čampa
Jože Perko

Čet. 10. 4.
Domen

Vid.
Hoč.

19.00
 19.00

Marija Kaplan, obl., Predstr.
Alojzij Hrovat, obl.

Pet. 11. 4.
Stanislav

Vid. 19.00 Janez Kovačič, obl., Zg.
Ignac Šuštar

Sob. 12. 4.
Julij

Vid.
Kom.

8.00

19.30

Janez Žgajnar, 30. dan
Rudi Vendramin, C.
Anton Mustar, obl.

Ned. 13. 4.
CVETNA

Ida

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.00
8.30

10.30
19.00

Za farane
Mullerjevi
Jožefa in Vinko Tiselj, Vid.
Mari, Jože in st. Prelesnik, V. 17, obl.

Ob smrti svojcev so darovali:
✝

Ob smr ti Ljud mi le Gran do vec je da la za 
1 ma šo tu di Ma ri ja Gač nik, C.

✝

Ob smr ti JANEZA ŽGAJNARJA je da la dar 
za cer kev, za gre gor jan ske ma še in za 5 maš 
že na Jo ži ca, dar za cer kev in po 5 maš so da

li otro ci Jan ko, Al bert in 
Bri gi ta, dar za cer kev in 
za 3 ma še so da li Mhla
že vi, M. v., dar za cer kev 
in za 2 ma ši so da li Vo di
čar je vi, dar za cer kev in 
po 1 ma šo so da li Ja ko
pi če vi in Ja nez Jam nik, 
dar za cer kev so da li do
ma či To ne ta Žgaj nar ja. 
Po 2 ma ši so da li Ka ste
lic, I. G., Min ka Žgaj nar, 
Z. v., in Sha wis he vi, po 1 
ma šo pa Ani ta Pa pež z 
druž., Ci ril iz Čuš per ka, 
Ivan ka Do br šek iz Šent
jur ja, No va ko vi, Vod., in 
An ge la No vak.

✝

Ob smr ti ALOJZIJA 
KLINCA so da li dar za 
KARITAS in za 5 maš 
do ma či, dar za cer kev in 
za 3 ma še so da li ne ča
ki: Fran ci, Jo že in Ja nez; 
dar za cer kev in za 3 ma
še je dal tu di ne čak Edo. 
Dar za cer kev so da li 
Spru to vi, C., in Drob ni
če vi, Pred str., za ma še 
pa so da li: Ma ri ja Strah 
– Škan telč ko va (3), za
kon ska sku pi na (2), po 
eno pa so sed je Stra ho vi, 
Pe tri če vi iz Loč ni ka, Ma
rin ka Strah, Tom ši če vi, 
Kom., in Jož ki ni.


