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SINODA OBHAJILO – MOČ ŽIVLJENJA
Nadaljujemo z razmišljanji, ki smo jih o sinodi izrazili na srečanju zakonskih skupin.
Zadnjič smo povedali, kako je sveta maša kot Jezusova daritev za zveličanje vseh ljudi 
nenehni dokaz Božje ljubezni do človeštva. Mnogi tega ne razumejo, zato sveto mašo 
z lahkoto opuščajo. Vsi pa, ki prihajamo k sveti daritvi, za vse molimo in ta molitev je 
zaklad Cerkve, iz katere črpamo moč življenja, še posebno ob smrti vsakega človeka.
Sveta maša je tudi pojedina, obed, pri katerem nas sam Jezus nahrani s svojih pres-
vetim telesom. Hvalevredno je, da smo spoznali, da obhajilo ni nagrada za naše 
lepo življenje, pač pa pomoč, da bi življenje lažje in bolj veselo živeli. 

Po nauku Cerkve je za obhajilo potreb-
no pripravljeno srce. Kdaj smo prip-
ravljeni? Na prvem mestu je naša vera, 
ljubezen in zaupanje v Boga – Jezusa. 
Na drugem mestu je, kadar ne čutimo 
v sebi težkega greha. Težki greh je, ko 
v veliki in važni stvari prostovoljno 
in zavestno ne izpolnimo Božje volje. 
Jezus nas vedno čaka v sveti spovedi, 
kjer skesanemu odpušča še tako velike 
grehe. Velik problem so danes mnogi, 
ki se nočejo poročiti, čeprav imajo vse 
možnosti in živijo skupaj kot mož in 



žena. Velika težava je tudi za mnoge, ki so v zakonu spoznali, da ne morejo živeti 
skupaj, ali za tistega, ki ga je zakonec enostavno zapustil in odšel brez njegove 
zavestne krivde. Če si tak zapuščeni zakonec zbere drugega zakonca, ne more 
prejemati obhajila. Potreben je temeljit razmislek v smeri, kako pomagati ljudem 
v teh primerih, saj brez Božje hrane težko krščansko živimo. 
Posebno je danes nevarno naše nagnjenje k lagodnosti in mišljenju, da lahko delam 
kar hočem in meni paše. /se nadaljuje/

Dan prej bo torej sveta spoved tako za 
prvoobhajance kot za njihove starše in 
sorodnike. O vsem se bomo pogovorili 
na sestanku staršev, ki bo v nedeljo, 8. 
maja, po večerni sveti maši.

V RESEN PREMISLEK
Z bolečino in žalostjo opažam, kako 
zlasti otroci, šolarji, ne hodijo skoraj 
nič k sveti maši. Od skoraj tristotih, ki 
jih obiskuje verouk, jih je pri nedeljski 
maši od 70 do 80. Pričeli smo šmarnice, 
ko je včasih prihajalo k šmarnicam po 
100 otrok; samo na Vidmu jih je bilo 2. 
maja 9. Tudi odrasli jim ne dajete kakega 
posebnega zgleda, saj je vsaka stvar bolj 
pomembna kot pa vera in verske dejav-
nosti. Življenje je postalo tako površno, 
plitvo, lahkomiselno, da smo lahko vsi 
zelo zaskrbljeni. Resno premislimo, ali 
nam res tako življenje prinaša srečo. Smo 
resnično srečni?
In sedaj, ta huda nesreča, ko nedolžen 
otrok izgubi življenje. Vsi smo priza-
deti, vsa župnija je žalostna. Zdi pa se 
mi, da kakor bi nas hotel prav vse Bog 
opomniti, da so nesreče vedno možne 
tudi med takimi, ki jih najmanj priča-
kujejo. Vsak žalosten dogodek bi nas vse 
moral spodbuditi k resnosti življenja, k 

PRVO SVETO OBHAJILO
Ta lepi praznik bo v naši župniji letos 
v žalostnem dejstvu, da je eden naših 
prvoobhajancev doživel nesrečo in odšel 
k Bogu. Prvoobhajanci so že pred veliko 
nočjo opravili prvo sveto spoved, kjer so 
svoje grehe izročili Božjemu usmiljenju 
in dobroti. Pred obhajilom bodo sicer 
šli še enkrat k spovedi, saj je lepo, da 
imajo občutljivo vest, da vsi delamo 
tudi napake in grehe, ki pa nam jih Bog 
velikodušno odpušča.
Kot veste, bo praznik prvega svetega 
obhajila 22. maja ob desetih.



aktualno in zanimivo poroča o vseh 
svetovnih dogajanjih, zato ni čudno, da 
tako številni posegajo po njej. 
Ustavite se v nedeljo, 15. maja, pri obeh 
izhodih, kjer vas bodo čakali mladi 
in vam pomagali napisati vaš naslov. 
Seveda niste dolžni potem DRUŽINE 
tudi naročiti. Če pa boste videli, da vam 
ustreza, boste to seveda lahko naredili.

Ali me sprejmeš?
Mati piše pismo belo: »Sin, si živ? Ne 
pišeš nič.« Pismo v štajersko deželo v 
kljunčku nese droben ptič.
Tam, kjer gore so Karpati, tam ni hiš 
ne belih cest. Tam na zeleneči trati grob 
stoji, na grobu križ.
Tam se droben ptič ustavi, pismo belo 
izpusti. Veter zašumi po trati, grob pa tiho 
govori: »Reci mamici preljubi, da mi je 
prav luštno tu. Naj še ona pride k meni, 
jaz ne morem več domov.«
Vojna, ponovno vojna. Kako strašna be-
seda, kako težka resnica. Tako zelo blizu 
naše domovine.
Sirene naznanjajo krute napade. Strelno 
orožje pa ne izbira le materialnih ciljev, 
ampak naše brate in sestre.
Ljudje ranjeni na duši in telesu bežijo in 
iščejo zavetje pred to norostjo. Matere z 
otroki, starčki in nemočni. V vseh pa se 
skrivaš ti, moj Jezus.
Sprašujem se, kaj lahko naredim zate, 
Jezus, prav jaz. Trudim se živeti po božji 
postavi, molim, obiskujem sv. mašo, se 
udeležujem raznih skupin, ki delujejo v 
naši župniji… In ni težko darovati od svo-
jega imetja. Je to dovolj? Kaj naj naredim 
prav v tem trenutku, da bom tvoj učenec?
Čisto tiho sem zaslišala nežen glas: »Sprej-
mi me za nekaj časa v svoj dom, daj mi 
ključ tvojega vhoda, sprejmi me skupaj z 

računanju na Božjo pomoč in varstvo, 
ki je skoraj izginilo in našega življenja. 
Nedolžni Žak, ki se je s takim veseljem 
pripravljal na prvo sveto obhajilo in ki 
gotovo uživa radost nebeškega življenja, 
naj prosi Boga za nas, posebno za vse 
mlade ljudi, da bi znali biti veseli, ne pa 
lahkomiselni, da bi znali najti čas tudi za 
Boga, predvsem pa nanj vedno računati, 
saj prav nihče ne ve ne ure ne dneva, kdaj 
bo moral prestopiti prag večnosti. 
Pa ni v vprašanju samo naša večna sre-
ča. Življenje z Bogom in pod njegovim 
varstvom prinaša srečo že sedaj. Veselje 
z Bogom je še večje in lepše pa tudi 
trpljenje z Bogom ni neznosno.

DRUŽINA vedno s teboj 
že 70 let
7. maja bo tednik DRUŽINA dopolnil 
70 let izhajanja. Družina spada med 
najbolj brane tednike z največjo nakla-
do. Tudi v naši župniji ima naročeno 
Družino veliko družin, za kar se nam 
uredništvo iz srca zahvaljuje. Tednik 
DRUŽINA je že desetletja zanesljiva 
leča, skozi katero slovenski kristjani pre-
sojamo svet in naš čas, je zvesti spremlje-
valec in trdna opora v nepredvidljivosti 
sodobnega časa. Zato se skupaj veselimo 
okroglega jubileja DRUŽINE.
Na nedeljo, 15. maja, ko obhajamo sve-
tovni dan družine, boste po vseh mašah 
nagovorjeni in povabljeni, da ob izhodu 
zaupate svoj naslov, na katerega vam bodo 
DRUŽINO pošiljali en mesec brezplač-
no. Če ste že naročnik, pa boste lahko 
sporočili naslove tistih, ki DRUŽINE še 
ne berejo. S prvim izvodom tednika boste 
dobili tudi zveneče darilo – zvonček.
Družina ne piše le o verskih rečeh in 
nas seznanja z dogodki v Cerkvi, ampak 



mojo veliko bolečino, po-
nudi mi MIR in STREHO 
nad glavo. Tam, od koder 
prihajam, je zelo hudo.
Sedla sem na stol. Po ro-
kah in nogah sem čutila 
mravljince. Kako naj od-
govorim? Jezus, ali te zares 
ljubim? Ali te resnično 
gledam v teh trpinih?
Minilo je kar nekaj časa, da 
sem odgovorila z DA. Ob-
jela me je velika radost, ki se 
je ne da opisati. V naš dom 
smo za nekaj časa sprejeli 
dve gospe iz Ukrajine. 
Doživeli smo vstajensko 
jutro, ki se ne konča. Vsak 
dan doživimo nekaj lepega 
v odnosu z njima. Eden 
najlepših pa je morda tale 
dogodek. Nekdo nas je 
vprašal, kako se sporazu-
mevamo. Ena od gospa je 
odgovorila: »S srcem.«

A.P.

OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti LJUDMILE PE-
TERLIN je dal za 3 maše 
in dar za cerkev sin Milan, 
za 2 maši pa je dal namesto 
molitve. Za 2 maši je dala 
vnukinja Sabina z družino, 
za 2 maši pa Zgončevi iz 
Podhojnega Hriba.

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

Pon. 9. 5. 
Izaija 

Vid. 
 
Pon. 

19.00 
 

19.00 

Žak Kovačič, 8. dan 
Janez Grandovec, obl., C. 
Anton Hren, obl. 

Tor. 10. 5. 
Job 

Vid. 
 
Kom. 

19.00 
 

19.00 

Ljudmila Peterlin, 8. dan 
V zahvalo za zdravje in priprošnjo H. E. 
Anton in Kristina Štih, obl. 
Po namenu A. R. 

Sre. 11. 5. 
Pankracij 

Vid. 19.00 Za zdravje Marije Pečjak 
V zahvalo in priprošnjo SCHOLA 

Čet. 12. 5. 
Leopold 
Mandič 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

19.00 

Franc Novak, 8. dan 
Štefka Kastelic, obl., B. v. 
Janez Hribar 

Pet. 13. 5. 
Fatimska M. B. 

Vid. 
 

19.00 
 

Frančiška Šporar, 30. dan 
Terezija Jamnik, I. G. 

Sob. 14. 5. 
Bonifacij 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
 

19.30 

Nataša Štern, C. 
Ana Babnik, Vid. 
Jože Šporar,  obl. 

 

Ned. 15. 5. 
5.velikonočna 

Izidor 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 
 10.30 
 19.00 

Za farane in neverne 
Janez Vidmar, obl. 
Vsi pok. Jerkinovi 
Janez Novak, obl., Predst. 
Franc Glač, Pdg. 
Janez Vidmar, obl., Zg. 

Pon. 16. 5. 
Janez 

Nepomuk 

Vid. 
 
Pon. 

19.00 
  
 19.00 

Pavle Šuštar, obl., Predst. 
Starši Kralj, Zg. 51 
Ana Pirnat, obl. 
Vsi Mirtovi 

Tor. 17. 5. 
Jošt 

Vid. 
 
Kom. 

19.00 
 

19.00 

Angela Šuštar, obl., B. v. 
Franc Marolt. C. 
Strah in Meglen, K. 8. 
Milan Mustar 

Sre. 18. 5. 
Janez, Feliks 

Vid. 19.00 
 

Druž. Rozman, Vid. 
Karolina Kastelic 

Čet. 19. 5. 
Krispin 

Vid. 
 

19.00 
 

Antonija in Ciril Petrušen, obl., C. 
Za zdravje in Božjo pomoč 

Pet. 20. 5. 
Bernardin 

Vid. 19.00 
 

Vsi Lovrenčevi, C. 
Jože in Marija Francelj, obl., M. v. 

Sob. 21. 5. 
Krištof, Timotej 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
 

 19.30 

Jože in Slavka Zakrajšek, obl. 
Tone in vsi Skotnikovi, M. v., obl. 
Vsi Mesojedec in Žnidaršič 

 

Ned. 22. 5. 
6.velikonočna 
Marjeta, Rita 

Vid. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
 10.00 
19.00 

Janez Žnidaršič, Vid. 
Za prvoobhajance in vse farane 
Janez in Ana Andolšek, obl., Pdč. 
Ana Batič 


