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Jezus z nami v skušnjavah in poveličanju

Človek, otrok moj!

Človek, otrok moj!
Če hočeš iti
skozi vse skušnjave,
ne da bi padel,
ne da bi postal slaboten,
ampak ostal miren in veder,
se prepusti mojim rokam.
Priznati moraš,
da še nisi dovolj velik,
da še nisi dovolj močan.
Pustiti moraš, da te vodim,
da te vodim kot otroka,
kot svojega ljubega otroka!
Daj, podaj mi svojo roko
in nič se ne boj.
Če bo blato, 
te vzamem v naročje.
Toda biti moraš čisto majhen,
kajti Oče nosi 
samo majhne otroke.

M. Quoist, Molitve

Videti več – videti globlje

Kadar smo srečni, da bi se razpočili od veselja; kadar 
ljubimo in smo ljubljeni, da bi kar po strehah plesali, ko 
odkrijemo Božjo ljubezen, tako da bi jo radi klicali v ves 
svet, tedaj se nam pozna na obrazu.

Spremenjeni smo. 
Prešinjeni smo 
z lučjo veselja, 
ljubezni ali vere 
v Boga. Tedaj 
ne gledamo več 
zgolj navadnih in 
vsakdanjih obrazov 
– na obrazih od
seva skrivnost srca! 
Obličja postanejo 
lepa od notranje 
skrivnosti in radosti 
srca!

Po: C. Singerju



KAJ MI 
PO ME NI 
ŽUP NI JA

»Boljšeje,dastadvakakoreden,
kerimataplačilozasvojtrud:čena
mreč eden pade, ga njegov tovariš
vzdigne,gorjepaenemu,čepade,ker
nidrugega,dabigavzdignil.«

Pridigar

Že Pri di gar v Sta ri za ve zi opi su
je, da je živ lje nje v skup no sti bolj še 
– pa naj bo ta skup nost par, dru ži
na, vas, žup ni ja, do mo vi na … Pri
za de va nje za do bro v ož jih in šir ših 
skup no stih, v ka te rih ži vi mo, nam 
pri na ša lep še in bolj pol no živ lje nje, 
po dru gi stra ni pa nam pri na ša tu di 
ve li ko pri la ga ja nja in odre ka nja.  Za 
so žit je in vsak na pre dek je po tre ben 
trud in da ro va nje ča sa ... Ne sa mo 
ča sa, am pak tu di delč ka se be, delč
ka svo je svo bo de …  Ze lo ce nim ves 
trud in pri za de va nje vseh fa ra nov za 
du hov no in stvar no rast žup ni je, ki 
jo že mno ga le ta ob po mo či ka pla na 
in cer kov ni ka skrb no kr mi li gos pod 
žup nik … Za to tu di obi sko val ci, ki 
pri ha ja jo od dru god lah ko za ču ti jo, 
da je na ša žup ni ja ži va, da di ha s 
pol ni mi plju či ...  Pev ci, bral ci, mi ni
stran ti, mo li tve ne in bib lič ne sku pi
ne ... vse to da je utrip žup ni ji.

Če prav sa ma ne pris pe vam prav 
ve li ko v tej skup no sti, pa lah ko re
čem, da ogrom no pre je mam. Pri le po 
iz pe lja nih in do ži ve tih sve tih ma šah 

pre je mam be se de to laž be, upa nja in 
lju bez ni. Bog nas ima rad in nam 
ved no zno va go vo ri, da lah ko vse 
svo je skr bi pre lo ži mo nanj, saj on 
skr bi za nas ...  Pre je mam us me ri
tve za živ lje nje, ko vča sih pod vo mim 
va se ali iš čem pot ka ko na prej … 
Pre je mam to laž bo, ko se po ja vi sti
ska ali kak šno bre me po sta ne tež ko 
... Vse to po tre bu jem, da si na pol nim 
»du hov ne« ba te ri je …  In za vse to 
sem hva lež na vsem, ki k te mu pris
pe va te …

Pri ja te lji ca, ki se je pred krat kim 
vr ni la iz laič ne ga mi si jo nars tva v 
An go li, mi je opi so va la, kaj tam po
me ni ve ra, skup nost ali bi ti krist
jan. Mar si kaj bi se lah ko nau či li od 
te afriš ke dr ža ve. Na pri mer spo što
va nja do ve re, dr ža ve, du hov ni kov ... 
Otro ci se tam pred za čet kom pou ka 
po kri ža jo, od po je jo dr žav no him no, 
se spet po kri ža jo in gre do v raz red. 
V cerk vi mo li jo za vo li tve in v pri me
ru vo li tev dva ted na ni pou ka. Ta za
mi sel bi bi la tu di pri nas ko mu všeč 
… Nau či li bi se lah ko tu di po tr pež lji
vo sti – ma še ob več jih praz ni kih tra
ja jo tu di po šti ri ure v ze lo sproš če
nem vzduš ju … Kot je ko men ti ra la 
pri ja te lji ca – nih če od raz bur je nja ne 
od ne se du hov ni ka ven iz cerk ve ... 
Nau či li bi se lah ko nav du še nja – ko 
je pris pel no vi Mi vin av to na nji hov 
mi si jon je bi lo ve se lje in nav du še nje 
res ne po pi sno in ne pred stav lji vo …  

Ve ra pri na ša ve se lo spo ro či lo … 
In to spo ro či lo je še lep še, če ga imaš 
s kom de li ti … Tu di v ok vi ru žup nij
ske skup no sti.

MČZ



POSTNA POSTAVA ZA 
LETO 2014

Post ni čas, ki se zač ne s pe pel nič
no sre do, nas vsa ko le to pri prav lja na 
ve li ko noč. Naj bo to res čas mi lo sti, 
du hov ne po glo bi tve in do brih del, ki 
jih ob mo da ro va li za po tre be Cerk ve 
in vse ga sve ta.

Cer kev za post ni čas do lo ča tu di 
po seb ne ob li ke spo kor no sti. STROGI 
POST je na pe pel nič no sre do (le tos 
5. mar ca) in na ve li ki pe tek (le tos 18. 
apri la). Ta dva dne va se le en krat na 
dan do si te ga na je mo in se zdr ži mo 
me snih je di. Stro gi post ve že od iz pol
nje ne ga 18. le ta do za čet ka 60. le ta.

Sa mo ZDRŽEK OD MESNIH JEDI 
je na vse pet ke v le tu. Zu naj post ne
ga ča sa sme mo zdr žek od me snih je
di za me nja ti s ka kim dru gim do brim 
de lom po ko re ali lju bez ni do bliž nje ga. 
Zdr žek od me snih je di ve že ver ni ke od 
iz pol nje ne ga 14. le ta.

Ka dar je praz nik (cerk ve ni ali dr
žav ni) na pe tek ali je kak šna slo ve
snost v dru ži ni (po ro ka, po greb ...), 
post in zdr žek od pa de ta.

Postne pobožnosti

Po leg pre ma go va nja v hra ni in iz vr še va
nja dru gih do brih del, kot so obisk bol nih 
in osam lje nih, bolj vest nem iz pol nje va nju 
svo jih dru žin skih in služ be nih dolž no sti, je 
mo li tev te melj na last nost post ne ga ča sa. 
Pr vi del post ne ga ča sa ima bolj spo ko ren 
zna čaj. Ob obre du pe pe lje nja na PEPEL
NICO pa do ti he ne de lje krist ja ni več mi

sli mo na svo jo gre šnost in sku ša mo de la ti 
po ko ro za gre he. Od ti he ne de lje do ve li
ko noč ne ga trid nev ja pa pre miš lju je mo, kaj 
je greh stal Bož je ga Odre še ni ka Kri stu sa. 
Odre še ni smo bi li z Je zu so vim trp lje njem 
in smrt jo na kri žu. To da Bog zna tu di greh 
obr ni ti v do bro in konč ni sad je zve li čav no 
vsta je nje.

Po bož nost KRIŽEVEGA POTA je ne kaj 
izred ne ga. V njej se člo vek sre ča z Je zu som 
in se boj, saj smo mno go krat bolj ali manj 
po dob ni Odre še ni ku, ko mo ra mo vsak 
dan no si ti svoj križ živ lje nja. Ko pre miš lju
je mo Je zu sov kri žev pot, po sta ja tu di naš 
vse laž ji, saj sam Je zus po sta ja naš Si mon 
iz Ci re ne, Ve ro ni ka in so čut ne Je ru za lem
ske že ne. V Ma ri ji, ki je sprem lja la Je zu sa na 
kri že vem po tu, pa spoz na mo ma ter, ki tu di 
nas sprem lja  in nam da je po gu ma in to laž
be. Kri žev pot lah ko pre miš lju je mo ali mo
li mo do ma, v cerk vi, v mo li tve nih sku pi nah, 
pa tu di na po ti, v av tu, kjer ko li.

Kot žup ni ja bo mo to po bož nost oprav
lja li vsak pe tek pred ve čer no sve to ma šo in 
vsa ko ne de ljo ob dveh po pold ne. Na vad
no  pa mo li jo kri žev pot v po stu tu di vse 
mo li tve ne sku pi ne. Pri srč no vab lje ni tu di k 
skup ni mo li tvi.

POSTNA PREDAVANJA so se že pri če la 
in pr vo bo no coj, 2. mar ca ob 19.00, dru go 
bo na sled njo ne de ljo, 9 mar ca, ko bo med  
na mi no vi nar Bo go mir Šte fa nič, tret je pa 
16. mar ca, ko bo mo go sti li dr. Leo na Ob la
ka. Ta pre da va nja so du hov no po glab lja nje 
in po moč v du hov ni ra sti, ki smo je vsi ta
ko po treb ni. Vze mi te si čas, saj ve ste, ka ko 
pra vi pre go vor: Ura za mu je na, ne vr ne se 
no be na! Ko li ko krat nam je žal, da smo ka ko 
ze lo ko rist no stvar za mu di li.

Šti ri de set dni brez al ko ho la je že ne kaj 
let post na ak ci ja slo ven ske KARITAS. Pri
dru ži mo se ji. Za klop mi bo do tu di le tos 
zgi ban ke, ki jih vze mi te.

REDNA SEJA ŽPS  v mar cu bo 10. ob 
19.00 v žup nij ski dvo ra ni. Vse čla ne va bi
mo, da si pre be re te v pri roč ni ku NA POTI 
K IZVIROM na str. od 21 do 24 Spod bu ja nje 
bra nja Bož je be se de v na ši žup ni ji.

IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE



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

Pon. 3. 3.
Kunigunda

Vid.
Pon

7.30
 18.00

Pavla Žganjar
Julija in Franc Škulj

Tor. 4. 3.
Kazimir

Vid
Kom.

18.00
18.00

Mojca Šuštar, 8. dan
Antonija Žnidaršič, 30. dan

Sre. 5. 3.
Pepelnica

Vid.
Pon.
Vid.
Kom.

7.30
17.00
18.00
18.00

Za uspeh post. časa
Vsi iz druž. Gačnik 4
Ljudmila Grandovec, 8. dan
Vsi Dernulc

Čet. 6. 3.
Koleta, Nika

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Bogdan Smrke, V., obl.
Jože Pečjak, 8. dan

Pet. 7. 3.
Prvi petek

Perpetua, F.

Vid.
Pon.
Kom.

18.00
17.00
18.00

Ivan Hočevar, Ljubica Strnad
Anica in Adolf De Cecco
Vsi Brodnikovi, K. 9 A

Sob. 8. 3.
Janez od B.

Vid.
Kom.

8.00
18.30

Rudi Rus, V., obl.
Vsi Pirčevi in Ana Arko

Ned. 9. 3.
postna

Franč. Rim.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Anica Novak, obl.
Robert Škantelj, 8. dan
Janez Andolšek, Pdč., obl.

Pon. 10. 3.
40. muč.

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Franc in Julka Okorn, Vod.
Polona Kovačič, 30. dan

Tor. 11. 3. 
Benedikt

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Marija in vsi Povzinovi
Starši Mavsar

Sre. 12. 3.
Inocenc

Vid. 7.00
7.00

Starši Jakič, obl.
Jože Perko

Čet. 13. 3.
Kristina

Vid.
Vid.

18.00
 18.00

Tone Tekavčič, Z. v., obl.
V zahvalo Grm

Pet. 14. 3.
Matilda

Vid. 18.00 Franc Ahačevčič, Pdč., obl.
Alojz Sadar

Sob. 15. 3.
Ludovika

Vid.
Kom.

8.00
18.30

Franc Kastelic, Zg. obl.
Ivan Meglen, K. 79, obl.

Ned. 16. 3.
2. postna

Hilarij

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Anton Adamič, obl.
Jože Erčulj, Z. v., obl.
Ciril Cimerman, M. v., obl.

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smr ti APOLONIJE KOVAČIČ sta da la dar 
za cer kev in vsak po 1 ma šo hčer ka Mar ti na in sin 
Be no. Dar za cer kev so da li Pa vli no vi. Za 2 ma ši 
so da le Mar ti ni ne so de lav ke, po 1 ma šo pa so da
li: Ja ne zo vi, Brod ni ko vi 81, Na da Mo ha lič, Ma ri ja 
Ko va čič, Ja nez Ko va čič, druž. Dre melj, Zg. Ka šelj 
in Ivan Ve ber.

✝

Ob tra gič ni smr ti 
MOJCE in po tem še ZA-
RIKE ŠUŠTAR, za ka te ro 
sve te ma še ni so po treb ne, 
ker je šla kot ne dolž ni otrok 
na rav nost v ne be sa, so da
ro va li: dar za cer kev in po 
2 ma ši: mož Jo že, star ša 
Ma ri ja in Jo že Šu štar, Vin
ko Šu štar iz Gro sup lje ga in 
Mež nar je vi iz Vid ma. Dar za 
cer kev in po 1 ma šo so da li: 
Špa je vi, Čer na če vi iz Gros., 
Šku lje vi iz Sp. Bla ta,  Sam
če vi iz M. v., Ka liš čar je vi, 
Zrn če vi, Pdč., čla ni KARI
TAS za so da li za 1 ma šo in 
dar za Ka ri tas. Dar za cer
kev so da li: Moj ca in Jel ka, 
te ta Mic ka,  Pe te linš ko vi, 
Ada mi če vi, Komp., so šol ka 
Bri na in so šol ka Ju li ja Ada
mič. Za ma ša pa so da li: za 
2 ma ši so sed je Za bu ko vec 
in Mar ta in Aleš Ka ste lic iz 
Rač ne. Po 1 ma šo pa: druž. 
No vak iz Strug, Slavc No vak 
z dru ži no, Fa ni, Sam če vi, C., 
Zev ni ko vi, B. v., Ja ne ži če vi, 
Brod ni ko vi, Pon. 81, Ida Ri
ja vec, Dorn berg, Ne ven ka, 
Žgaj nar, Z. v., in Gr go vič.

✝

Ob smr ti ROBERTA 
ŠKANTLJA so da ro va li že
na in otro ci dar za cer kev, 
Ko le ša Ja nez in Ve ra dar za 
cer kev in za 4 ma še, Kavč
ni ko vi iz Šen čur ja pa za 1 
ma šo.


