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UMRJEMO, DA ŽIVIMO
Tak je naslov ene zadnjih knjig znanega našega psihologa dr. Antona Trste-
njaka. Ko se tako verni kot neverni vedno znova srečujemo s smrtjo in ko zad-
nje čase opažamo, kako je celo ta osnovna želja človekovega srca, da bi živel 
večno in srečno, v marsikom zbledela ali celo ugasnila, smo kristjani toliko 

bolj ponosni na vero v večno življenje, ki 
nam ga tako jasno kažeta naš Odrešenik 
Jezus Kristus in njegova mati Marija. Pred 
nami je praznik njenega vnebovzetja, ki 
ga vsako leto slovesno obhajamo 15. av-
gusta. Kakor je Gospod Jezus na veliko 
noč slavno vstal od mrtvih, premagal smrt 
in razodel zmagoslavno vstajenje za vse 
ljudi, tako je poveličanje najprej pokazal 
na svoji Materi, ki jo je z dušo in telesom 
vzel v nebeško slavo. Veselimo se njenega 
poveličanja, obenem pa z upanjem pri-
čakujemo, da bo to Gospod storil tudi z 
nami. Naša telesa sicer čakajo poveličanja 
na sodni dan ob koncu sveta, naše duše 
pa so že takoj po smrti deležne večnega 
življenja. Zato tako radi za rajne molimo, 



na Vidmu in v Ponikvah za tiste, ki 
ne bi mogli v Podgorico. Pa tudi 
zvečer bo še ena maša v podgoriški 
cerkvi, po njej pa pete litanije Matere 
Božje. 

Žegnanje za Podgorico bo v Podgo-
rici naslednjo nedeljo, 21. avgusta, s 
sveto mašo ob pol enajstih.

Žegnanje v Predstrugah pa bo na-
slednjo nedeljo, 28. avgusta, ravno 
tako ob pol enajstih.

Praznovanje svetega Roka, ki je 
zaobljubljeni praznik Vidma, bo v 
torek, 16. avgusta, in ste k sveti maši 
lepo vabljeni. Nekateri pa greste radi 
k Svetemu Roku tudi v Velike Lašče. 
Pri Svetem Roku nad Velikimi Laš-
čami je sveta maša v torek ob 19.00.

Duhovni pomočnik ROK 
POGAČNIK

Kot smo že sporočili, je s 1. avgustom 
nastopil v naši župniji službo duhov-
nega pomočnika Rok Pogačnik. Že 
v prejšnjih Oznanilih sem povedal, 
kaj bo njegova služba. Nekdo me je 
vprašal, kako pa naj ga naslavljamo. 
Nekateri ga kar tikate, kar se mi ne 

darujemo za svete maše in druga dobra dela, saj jim s tem neizmerno veliko 
pomagamo, ko se mnogi še očiščujejo v vicah in se pripravljajo za gledanje 
neskončno svetega Boga. K njemu ne more nihče, ki ni poln ljubezni do 
njega in vsega stvarstva. Iz lastne izkušnje pa vemo, kako mnogokrat Boga 
zanemarjamo, kako v nas vlada sebičnost in vsemogoči grehi. Bog pa nas 
čaka, ker nas ljubi in ne želi, kot pravi Prešeren, nobenega pogube. 

Slovesni praznik Marijinega vne-
bovzetja vsako leto izredno lepo 
praznujemo tudi v naši župniji. Ob 
pol desetih se zbere cela župnija pred 
Marijino cerkvijo v Podgorici, kjer 
imamo sveto mašo in med njo ob-
novimo posvetitev Mariji, ki smo jo 
prvikrat izrekli v letu osamosvojitve.

Vaščani Podgorice in Zagorice lepo 
pripravijo cerkev in okolico, vsi pa se 
udeležimo svete maše in posvetitve. 
Zjutraj bosta ob pol osmih sveti maši 



izbere, da na poseben način v njej tisti 
dan deli svoje milosti in dobrote. V 
sedanjem času je polno praznovanj. 
Kdor pripravlja in povabi prijatelje, je 
žalosten, če se ti ne odzovejo. Podob-
no je tudi Kristus žalosten, če se zanj 
ne zmenimo in nam je vsaka druga 
stvar pomembnejša. Letos so nas ta 
dan na Vidmu obiskali navdušeni pri-
trkovalci. Na internetu so izvedeli, da 
imamo pri nas ta praznik in so prišli 
in čudovito pritrkavali. Kar v srcu me 
je bolelo, da od drugod pridejo, mi pa 
skoraj nismo mogli dobiti pevcev, da 
bi na koncu zapeli litanije. Kaj če bi 
se Jezus tako brezbrižno obnašal, ko 
ga bomo potrebovali. Dobro, da je 
njemu tuje vsako maščevanje.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti Frančiške Kos so dali po 1 
mašo tudi Samčevi s Ceste in Marol-
tovi iz Kranja.

Malo za smeh:

1. Dobrodošla!” pozdravi Miha 
svojo taščo na vhodnih vratih. 
“Koliko časa boste ostali pri 
nas?” 
“Dokler vama ne bom šla na 
živce.” 
“A samo tako na kratko ste se 
oglasili?”

 
2. Po koncu službe pride mama po 

otroka v vrtec. Vrata velikega 
otroškega igrišča okoli vrtca so 
odprta, vsi otroci so v peskovni-
ku, vsak s svojim mobilnikom,  

zdi prav. Rekli mu bomo gospod Rok 
in ga spoštljivo vikali, čeprav je še 
mlad. Z veseljem bo opravljal mnoga 
pastoralna dela in se boste z njim 
srečevali. Ne pozabimo pa na medse-
bojno molitev, ki ljudi veže v ljubečo 
bratsko in sestrinsko skupnost.

ORATORIJ

Bliža se čas oratorija. Veliko je že pri-
javljenih otrok, mnogi pa čakajo zad-
njih dni. Vseh se veselijo animatorji, 
ki vestno pripravljajo vse potrebno. 
Lepo je, da se vsa župnija vključi v 
dogajanje oratorija in vsak prispeva, 
kar je v njegovi moči. Potem bo Bog 
vsem dal polnost blagoslova.

Pogled na celodnevna 
češčenja

Zakaj ponovno govorimo o celodnev-
nem češčenju? Ta dan bi moral biti 
slehernemu verniku nadvse drag. 
Zakaj? Kristus si vsak dan eno župnijo 



vzgojiteljica pa po-
ležava na klopci. 
Vpraša mama: 
»Kako lahko spite, 
vrata so odprta, 
vam bodo otroci 
ušli!!??!!!« 
In vzgojiteljica: 
»Nič ne bodo ušli. 
Pri nas je wi-fi 
samo v območju 
tega peskovnika.«

 
3. Mož vstopi v 

kopalnico, ker želi 
oprati majico v 
pralnem stroju. 
Gleda gumbe, a 
po dveh minutah 
razmišljanja nima 
pojma, kako. 
Mož: “Kateri pro-
gram je potrebno 
vklopiti za pranje 
majice?” 
Žena: “Ali je ma-
jica bombažna ali 
sintetična ?” 
Mož: “Ne vem!” 
Žena (znervirano): 
“Kaj piše na maji-
ci?!” 
Mož: “Laško je 
zakon!”

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

Pon. 15. 8. 
MARIJINO 

VNEBOVZETJE 

Vid. 
Pon. 
Pdc. 
Pdc. 

7.30 
7.30 
9.30 

19.00 

Marija Perko, obl., Predst. 
Anton in druž. Pugelj 
Za farane in neverne 
Mimi in vsi Tomoževi 

Tor. 16. 8. 
Rok 

Vid. 
 
Kom. 

19.00 
 
20.00 

Za vas Videm 
Boštjan Nahtigal, obl., Kom. 
Vsi Stoparčni 

Sre. 17. 8. Vid. 7.00 Anton Žgajnar, obl., Z. v. 
Čet. 18. 8. 

Helena       
Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

20.00 

Anton Boštjančič, obl., C. 
Marko Adamlje 
Toni Pajk, obl. 

Pet. 19. 8. 
Janez Eudes 

Vid. 
 

19.00 
 

Frančiška Kos, 30. dan 
V zahvalo za zdravje V. 

Sob. 20. 8. 
Bernard 

Vid. 
Kom 

8.00 
19.30 

Antonija in Franc Blatnik, obl., Predstr. 
Ivan Brodnik 

 

Ned. 21. 8. 
21. med letom 

Pij X. 

Vid. 
Pon. 
Pdc. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 19.00 

Za farane in neverne 
Julija in Franc Škulj 
Za vaščane Podgorice 
Mimi Šporar, obl., Pdc. 

Pon. 22. 8. 
Marija Kraljica 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Jožefa in Anton Prijatelj, obl., V. 
Franci in druž. Pavlin 

Tor. 23. 8. 
Roza iz Lime 

Vid. 
Kom. 

19.00 
20.00 

Albin Babnik 
Marija in Julka Vodičar 

Sre. 24. 8. Vid. 7.00 Barbara in Tone Brodnik 
Čet. 25. 8. 

Ludvik 
Vid. 
 
Hoč. 

19.00 
 

20.00 

Karolina in Terezija Babič, obl., B. v. 
Franci Miklič, obl., C. 
Koželj in Strnad 

Pet. 26. 8. 
Zefirin 

Vid. 19.00 
 

Vsi Blažičevi, Pdč. 
Po namenu Predstr. 67 

Sob. 27. 8. 
Monika 

Vid. 
Kom. 

8.00 
 19.30 

Anton Klinc, C., obl. 
Jože Špringer, obl. 

 

Ned. 28. 8. 
22. med letom 

Avguštin 

Vid. 
Pon. 
Preds. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
19.00 

Stane Jakič, obl., Z. v. 
Oba Milana Hočevar 
Za vaščane Predstr. in vse farane 
Alojz in ostali Jamnik, obl., Pdc. 


