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št. 13, 28. junij 2020

KOMU ČAST IN SLAVA
Ljudje, ki delajo za reči tega sveta, kot so politiki, gospodarstveniki, športniki 
pa tudi kulturniki, so veseli, ko jih ljudje opazijo, jih podpirajo, so jim 
hvaležni. Ljudje, ki delajo za Božjo čast, pa ne pričakujejo slave in časti tega 
sveta, saj je njihovo delo v prvi vrsti v Božjo čast, nato pa v blagor človeštva. 
Tako zlasti duhovniki, redovniki in redovnice, misijonarji pa tudi laiki, kadar 

delajo za duhovne 
reči, ne pričakujejo, 
da jih ljudje hvalijo 
in častijo. 

Z a k a j  v a m  t o 
pišem? Smo tik pred 
zlato mašo vašega 
dolgoletnega župnika. 
Včeraj smo imeli 
slovesnost prvega 
svetega obhaji la. 
Prvoobhajanci so 
mi podari l i  ze lo 
domiselno darilce, 
na katero je vsak 



napisal na listek svoje vtise, poglede, 
hvaležnost za ta lepi dogodek. Z 
neizmernim veseljem sem bral, kako 
so veseli, da sem jim pomagal, da so 
pri verouku in sploh spoznali Jezusa, 
da ga bodo lahko prejeli v svoja srca 
in jim bo pomagal lepše in srečnejše 
živeti. To je naloga duhovnika, 
pomagati ljudem spoznati in ljubiti 
Jezusa, ki je edini delivec sreče in 
blagoslova, saj je on Bog, ki je za nas 
ljudi postal človek, da mi postajamo 
vedno bolj Božji. Njemu gre vsa 
čast in slava. In ko bomo obhajali 
mojo zlato mašo, bo vsa čast in 
slava Jezusu, ki me je nevrednega 
izbral za svojega služabnika, da 
sem ga lahko oznanjal, delil in živel 
celo življenje med vami, ki vas, kot 
veste, zelo cenim in spoštujem. Moja 
zlata maša je samo priložnost, da se 
vsi, ki živimo skupaj, povežemo, 
praznujemo in se zahvaljujemo Bogu 
v Jezusu Kristusu. To je priložnost, 
da dokažemo, kako se ljudje lahko 
razumemo, sodelujemo, spoštujemo 
in se imamo radi. Četudi vsi ne 
mislimo in ne čutimo  popolnoma 
enako, ima Jezus prav vsakega 
človeka neizmerno rad.
Včasih je nevarnost, da smo tudi 
duhovniki podobni osličku, na 
katerem je Jezus jahal v na cvetno 
nedeljo v Jeruzalem in je nosil 
glavo pokonci, češ, kak sprejem so 
mu naredili, ni pa pomislil, da so 
to naredili tistemu, ki je sedel na 
njem, in ne njemu, četudi ga je Jezus 
porabil za veliko stvar.
Naj nas te misli obdajajo, ko bomo 
pletli vence in pripravljali vse drugo 
za praznovanje skupnega življenja.

LETOŠNJI NOVOMAŠNIKI

Ljubljanska nadškofija

Anže Cunk, roj. 13. 10. 1989, iz 
župnije Kokrica
Martin Leban, roj. 31. 8. 1995, iz 
župnije Jesenice
Tilen Oberwalder Zupanc, roj. 28. 
7. 1995, iz župnije Jarše
Janez Potisek, roj. 19. 4. 1995, iz 
župnije Dol pri Ljubljani
Matej Rus, roj. 25. 2. 1995, iz 
župnije Šentvid pri Stični

Misijonska družba (CM) – lazaristi

Rok Vinko Žlender, roj. 18. 6. 
1986, iz župnije Maribor – Sv. Marija

Novomeška škofija

Blaž Franko, roj. 28. 3. 1992, iz 
župnije Šentjernej

Mašniška posvečenja bodo v 
ljubljanski stolnici 29. junija ob 9.00 
in v novomeški stolnici 29. junija ob 
16.00.

Nova maša našega letošnjega 



Izbira članov župnijskih 
pastoralnih svetov

Slovenski škofje ordinariji so sklenili, 
da se volitve v ŽPS zaradi epidemije 
covida-19 preloži na leto 2021. 
Škofje so prav tako sklenili, da se 
dosedanjim članom ŽPS mandat 
podaljša za eno leto.

Župnijska KARITAS ima sestanek 
v četrtek, 2. julija, po večerni sveti 
maši ob 19.00. Vsi člani lepo 
vabljeni!

Za krašenje cerkve so darovale 
Predstruge, Zdenska vas in Mali 
Videm. Bog vsem bogato povrni.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti JANEZA NOVAKA so 
darovali: dar za cerkev in za 4 maše 
domači. Dar za cerkev in za 2 maši sta 
dala sestra Nada in brat Feliks, dar za 
cerkev in za 2 maši je dala nečakinja 
Bernarda, molivci pa so dali za 3 
maše, za eno mašo Zofka Boštjančič. 
 
Ob smrti MARKA HOČEVARJA iz 
Ljubljane je dal dar za cerkev in za 1 
mašo bratranec Tone Hočevar.
  

diakona Anžeta Cunka bo na 
Kokrci, 5. julija, ob 10. uri. Kdor 
more, naj se nove maše udeleži, 
vsi pa goreče molimo zanj, naj ga 
Bog vedno spremlja, da bo dober 
duhovnik, in mu povrne vse, kar je 
dobrega storil v naši župniji. Pri nas 
bo imel ponovitev nove naše na dan 
celodnevnega češčenja, v soboto, 25. 
julija, ob 19.00 pri sklepu. Že sedaj 
vas vabimo, da se boste radi udeležili 
in prejeli novomašni blagoslov.

DIAKONSKO POSVEČENJE bo 
v župnijski cerkvi Ljubljana – Ježica 
25. junija 2020 ob 10. uri.

V diakona bosta posvečena

Peter Čemažar, roj. 5. 6. 1996, iz 
župnije Ljubljana – Ježica
Boštjan Dolinšek, roj. 1. 1. 1996, 
iz župnije Stranje.

Novomašnike in diakona toplo 
priporočamo v molitve, molimo pa 
tudi za nove duhovne poklice.



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

Pon. 29. 6. 
Peter in Pavel, 

apost. 

Vid. 
Vid. 
Kom. 
Pon. 

9.00 
19.00 
19.30 
20.00 

vsi Mohorjevi, Videm 
Anka in Anton Blatnik, Z. v. 
Anton Mustar, obl. 
Alojz, Julka in Ludvik Lenarčič 

Tor. 30. 6. 
Oton 

Bamberški šk. 

Dom 
Vid. 
Kom. 

10.00 
19.00 
19.00 

Jože Mustar, K.  51 
Jože Volek, obl., Zg. 
Jože Mustar, 30. dan 
Janez Novak, 8. dan 

Sre. 1. 7. Vid. 7.00 Za dobre sosedske odnose S. C. 
Čet. 2. 7. 
Ptuj. Mati B. 

Vid. 
 

19.00 
 

Janez Hegler, obl., Pdg. 
Milan Strnad, M. v. 

Pet. 3. 7. 
Prvi petek 

Vid. 
 

19.00 
 

Za duše v vicah 
Danijela Blatnik 

Sob. 4. 7. 
Uroš 

Vid. 
 

8.00 
 

Ana Babnik, obl., V. 
Starši, Jože in Tone Novak, Z. v. 

 

Ned. 5. 7. 
14. ned. m. l. 
Ciril in Metod 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 19.00 

za farane 
bratje Kovačič 
Franc Kastelic, B. v. 
Zofija Erčulj 

Pon. 6. 7. 
Marija Goretti 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Jože Prijatelj, Vid. 
Ferdo Grzinič 

Tor. 7. 7. 
bl. Sl. Anton 

Vovk 

Vid. 
Kom. 
 

19.00 
19.00 

Marija Miklič, obl., C. 
Alojz Prijatelj, K. 120 
Milena in Anton Adamič 

Sre. 8. 7. 
Kilijan 

Vid. 
Dom 

7.00 
10.00 

v zahvalo in za Božjo pomoč 
po namenu 

Čet. 9. 7. 
Avguštin in kit. 

mučenci 

Vid. 
 
Hoč. 

19.00 
 

20.00 

Stanislav Boštjančič, 8. dan 
Ana in Franc Novak, obl., B. v. 
Adolf in Marija Žnidaršič, obl. 

Pet. 10. 7. 
Amalija 

Vid. 19.00 Ela Lenarčič in st. Zalar, Predst. 
v dober namen S. 

Sob. 11. 7. 
Benedikt 

Vid. 8.00  Franc Šuštar, obl., Zg. 
  

Ned. 12. 7. 
ZLATA MAŠA 

Vid. 
Vid. 

7.30 
15.00  

za farane 
zlata maša v zahvalo 


