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št. 8, 19. april 2020

Z VSTALIM KRISTUSOM PRIČUJMO ZA NOVO 
ŽIVLJENJE

Verjetno smo si vsi edini, da nam bodo letošnji 
velikonočni prazniki ostali v trajnem spominu. Če 
smo izkoristili osamo tudi za globlje doživetje realnosti 
velikonočne skrivnosti, ki nas vsako leto znova spomni, 
da vstajenja ni brez trpljenja in smrti. Kot vam stalno 
poudarjam, ne smemo nikoli izgubiti iz zavesti, da naj 
se zgodi kar koli, velike noči nam ne more vzeti nihče 
in nobena stvar. Zelo sem hvaležen našim računalniško 
sposobnim faranom, ki so poskrbeli za strokovnjaka, ki 
je s kamero snemal in ste mogli spremljati bogoslužje 
iz domače župnije. Mnogi ste se zahvalili, rad bi vsem 
odgovoril, pa mi ta način kontaktiranja ne gre najbolje 
od rok. 
Najlepše se zahvaljujem tudi skupini petih faranov, ki so bili pripravljeni vsakič priti 
in sodelovati, da je bilo bogoslužje lepo. Hvala tudi vsem, ki se svojih duhovnikov 
na najrazličnejše načine spomnite, za naju skrbite in naju imate radi. Tudi midva 
vsak dan moliva in se vseh spominjava pri svetih mašah, četudi v prazni cerkvi. Še 
naprej bodo svete maše objavljene podobno kot doslej, vi pa doma molite za svoje in 
za potrebe današnjega sveta. Bog daj, da bi vsaj maja mogli spet vsaj do neke mere 
zaživeti normalno življenje tudi pri bogoslužju.
Že v teh Oznanilih bo naše farno žegnanje. Če bo še vse tako kot zdaj, bomo prosili 
Romana, ali bi še mogel ob nedeljah prenašati sveto mašo iz naše cerkve. Bila bi ob 
devetih, da imate gospodinje še dovolj časa za kuhanje kosila.  



NEKAJ FOTOGRAFSKIH UTRINKOV LETOŠNJEGA 
PRAZNOVANJA

Iz miru in tihote Kristusovega groba je izšlo življenje.

Po križu je prišlo rešenje za vse ljudi.Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo 
mene, vendar zgodi se tvoja volja.

VELIKI PETEKVELIKI ČETRTEK

VELIKA SOBOTA



VELIKA NEDELJA

Vstali Zveličar, blagoslovi našo župnijo, slovenski narod in ves svet.

NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA 
K veri v vstalega Kristusa nas to nedeljo 
spodbuja zlasti apostol Tomaž, »neverni«, ki je 
najprej dvomil in ni sprejel pričevanja drugih 
apostolov, potem pa, ko je vstalega Jezusa 
sam videl in se ga lahko dotaknil, odločno 
izpovedal: »Moj Gospod in moj Bog« 
(Jn 20,28).

Preberite si v velikonočnem tedniku DRUŽINA 
izredno bogat komentar na str. 5 RANLJIVI IN 
KRHKI.

V TEM ČASU SO SE POSLOVILI S 
TEGA SVETA:

Upokojeni nadškof Alojz Uran, ki je 
odšel k Očetu na veliko soboto in  je bil 
pokopan v ljubljanski stolnici, v ožjem 
krogu zaradi virusa, v sredo, 15. aprila.



Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 01/7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: LUart d.o.o.

 
Pon. 20. 4. 

Teo 
Vid. 
 

   9.00 Anton Pavlin, Pon. 
Stane Žnidaršič 

Tor. 21. 4. Vid. 9.00 Ivica Rozman, Vid. 
Sre. 22. 4. 

Hugo 
Vid. 9.00 Marija in Anton Cimerman, M. v. 

za oskrbovance in zaposlene v domu 
Čet. 23. 4. 

Jurij 
Vid. 
 

9.00 
 

Stanislav Vodičar, Pdg. 
Zofija Erčulj in vsi Lohkarjevi, Predst. 

Pet. 24. 4. Vid. 9.00 Janez Zabukovec, obl., Pdč. 
Sob. 25. 4. 

Marko 
Vid. 
 

9.00 
 

Vsi Pečnikovi in za srečo v zakonu 
Branka, Vesna in vsi Jakljevi, K. 

 

Ned. 26. 4. 
3.velikonočna 

Vid. 
 
 

9.00 
   
   

za farane 
Franc Glač, Pdg., obl. 
Janez Vidmar, Zg. obl. 

Pon. 27. 4. Vid. 9.00 Marija in oba Vinka Šuštarja, M. v. 
Tor. 28. 4. Vid. 9.00 Ana Strnad, obl., C. 48 
Sre. 29. 4. Vid. 9.00 za zdravje M. M. 
Čet. 30. 4. Vid. 9.00 Anica Barbič 
Pet. 1. 5. 
Jožef, del. 

Vid. 9.00 
 

Janez Grandovec, obl., C. 
 

Sob. 2. 5. 
Atanazij 

Vid. 
 

9.00 
  

Marija in Alojz Hrovat, obl. 
Jakob Bukovec, obl., B. v. 

 

Ned. 3. 5. 
4.velikonočna 
FARNO ŽEG. 

Vid. 
 
 
 

   9.00 
 
 
 

ZA FARANE 
Milka in Ivan Štrubelj, obl., V. 
Tone Hren in vsi Jerkinovi, obl. 
Štefan Adamič, Vid. 

 
 

9.3. je umrl v Podgori Stanislav Vodičar in bil pokopan 14. 3.
9. 3. je umrla Marija Cimerman iz Male vasi, 11. 3. pa njen mož Anton 
Cimerman. Skupaj sta bila pokopana v nedeljo, 15. marca.
17. marca je v Ponikvah umrl Anton Pavlin in smo ga pokopali v družinskem 
krogu 19. marca na Vidmu.
5. aprila pa je umrla Ivica Rozman iz Vidma in smo jo pokopali tudi v ožjem 
krogu 9. aprila.

Vse priporočamo v molitev, za vsakega bo po ena sveta maša v kratkem, 
pogrebne maše pa bodo, ko bo prenehala epidemija.

OZNANILA IMATE NA SPLETU, NEKAJ TISKANIH PA LAHKO 
DOBITE TUDI V ŠKATLI PRED CERKVIJO IN ŽUPNIŠČEM. 


