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V DUHU SINODE

POGLED NA DRUŽINSKO MAŠO

Ko sem pri družinski maši nedavno zagledala nekaj ministrantov, ki so peli pesem 
»Ko čutiš to, da tvoja pot je v tem, da bitje našel si« in so se pri refrenu »Ljubi, ne 
čakaj, da ljubljen boš sam« na stolih v ritmu pesmi pozibavali, mi je postalo toplo 
pri srcu. Hvala Bogu, sem v mislih vzkliknila.
V letošnjem pastoralnem letu je v primerjavi s prejšnjimi obhajanje družinske 

maše malce drugačno, kar je zelo 
spodbudno. Kdor želi, lahko ob 
spremljavi dveh kitar in dveh mož, 
očetov, poje pesmi, ki so nam blizu 
in smo se jih hitro navadili. Vero-
učenci, mlajši člani naših družin, 
lahko sodelujejo pri branju prošenj 
in zahval. Skupaj poslušamo božjo 
besedo in njeno razlago v pridigi. 
Božja beseda nas uči, nagovarja, 
kako naj živimo naše življenje v 
družini, v šoli, v službi, na počitni-
cah, med prijatelji ali med drugače 

OznanilaOznanila



IZ SEJE ŽPS
V ponedeljek, 23. januarja, je imel ŽPS 
svojo redno sejo. Udeležilo se je je 16 
članov. Glavna tema je bila iz priročni-
ka Župnija na sinodalni poti JASNO 
SPREGOVORITI. Ob evangeljskem 
odlomku, ko Janez Krstnik pričuje o 
Jezusu: »To je tisti, o katerem sem rekel: 
Kateri pride za menoj, je pred menoj, 
ker je bil prej ko jaz.«, je vsak povedal, 
kakšni so naši pogovori doma ali v službi 
ali šoli. Redkokdaj pridejo na vrsto kake 
verske teme, če pa že, so zelo praktične: 
kako izpeljemo razne slovesnosti, zlasti 
birme in prva obhajila, včasih tudi, kaj 
se dogaja v župniji, v glavnem pa so 
naši pogovori dokaj osebni. Danes je že 
večina ljudi oddaljenih od Cerkve in če 
sliši mnenje kristjana, kar naj bi mi bili, 

mislečimi ljudmi. Mislim, da si želimo, da je pridiga tudi kateheza za vse družinske 
člane. Družine smo mala občestva, ki se v praznovanju Gospodovega dne združimo 
kot župnijsko občestvo v občestvo z Bogom pri sveti maši. Kaj je lepšega, kot to, da 
pri evharistiji prejmemo Jezusa, ki nas vse brezpogojno ljubi in nas vabi, da se vsak 
dan tudi mi odločimo posnemati Jezusa, da se imamo radi med seboj in ob koncu 
maše dobimo blagoslov. Pri družinski maši lahko starši dobimo spodbude, kako 
naj s svojim zgledom vzgajamo svoje otroke za življenje v veri. Doma se lahko pri 
družinskem »oltarju« po kosilu pri mizi pogovarjamo z otroki in jih spodbujamo, 
da izražajo svoje mišljenje o tem, kar so slišali, doživeli ali o njihovih strahovih, sti-
skah, saj smo starši in botri pri krstu naših otrok obljubili, da bomo versko vzgajali 
svoje otroke. 
Zaključujem z molitvijo:
Dobri Bog, slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino, da se tvoja ljubezen po 
njej uresničuje in razširja. Prosimo te, da bi se kristjani z molitvijo, zgledom in jav-
no besedo pogumno zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim. 
Naše družine, naš narod in naše voditelje izročamo v varstvo Matere Marije, svetega 
Jožefa in drugih zavetnikov družine. Sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen.

Andreja B.

so navadno zadovoljni. V medsebojnih 
pogovorih je važno predvsem, da smo 
drug do drugega spoštljivi in da nikomur 
ne vsiljujemo svojega mnenja. Tu mi 
prihaja na misel beseda svetega Petra, 
ki v enem pismu piše; naj pogumno 
in spoštljivo povemo razloge našega 
upanja. Mnogi ljudje danes sploh ne 
vedo več, čemu živijo, ne vedo, da so od 
Boga neizmerno ljubljeni, četudi ga ne 
poznajo, in da nas vse čaka nadvse lepa 
in vesela prihodnost po smrti. Če znamo 
vdano sprejeti tudi preizkušnje (bolezen, 
nesrečo, smrt bližnjega) in to povemo, 
marsikomu pomagamo, da se tudi on 
lažje sooči s trpljenjem.

Blagoslovljena voda
Nad kropilnimi kamni ste opazili in v ne-



deljo smo vas opozorili, da lahko vzamete 
stekleničko blagoslovljene vode. Stekle-
ničke nam je podaril nekdanji kaplan 
Janez Selan, sedaj župnik v Škocjanu, za 
kar smo mu posebej hvaležni.
V naši župniji blagoslovimo vodo redno 
dan pred božičem in po vseh podru-
žnicah, ko so tam v juniju urne maše. 
Z blagoslovljeno vodo kropimo naše 
domove, pa tudi naša polja in travnike, 
zlasti pa se z njo radi pokrižamo, saj se 
tako spomnimo, da smo prejeli sveti krst, 
prvi in najvažnejši zakrament. Z njim 
smo postali Božji otroci, med seboj pa 
bratje in sestre, vsi krščeni pa smo dediči 
nebes, kamor bomo lahko prišli po smrti, 
če bomo seveda to želeli.
Lepo je, da sami sebe, pa tudi starši svoje 
otroke pred važnejšimi dogodki pokriža-
te z blagoslovljeno vodo.
Z blagoslovljeno vodo tudi pokropimo 
naše rajne in tako pokažemo, da smo vsi 
otroci samega Boga in s tem dejanjem še 
posebej izročimo rajnega v Božje roke.
Pri vhodu v vsako cerkev so posode, 
navadno kamnite, v katerih je blagos-
lovljena voda, da se z njo pokrižamo. 
Blagoslovljene vode se še posebej boji 
hudič. Ko se z njo pokrižamo, se njemu 
in njegovim delom odpovemo in želimo 
resnično biti združeni z Bogom, ki mu 
pripadamo.
Če kje doma nimate blagoslovljene 
vode, jo vzemite, lahko pa jo tudi komu 
podarite. Steklenično pa lahko shranite 
in jo boste porabili, ko vam bo vode 
zmanjkalo.

OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE 
KARITAS
Vsako leto mora imeti župnijska KARI-
TAS svoj občni zbor, kjer pregleda delo 

v preteklem letu. Nanj so vabljeni ne le 
člani župnijske KARITAS, ampak vsi, 
ki jih to delo zanima. V ponedeljek, 6. 
februarja, ob 19.00 bo pri nas občni zbor. 
Lepo vabljeni vsi, ki vas delo KARITAS 
zanima.
Molitvena skupina v Zdenski vasi bo 
tudi pričela s zbiranjem. Zbirala se bodo 
v gasilskem domu vsak četrtek ob 19.00. 
Vsi, ki zaupate v moč molitve, prav lepo 
vabljeni!

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:
Ob smrti JANEZA NOVAKA so darova-
li: dar za cerkev in za gregorjanske maše 
žena in otroci. Sestra Anka je dala dar 
za cerkev in za 5 maš. Tomoževi, M. v., 
so dali dar za cerkev in za 3 maše. Ana 
Šereg je dala dar za cerkev in za 2 maši. 
Dar za cerkev in 1 mašo so dali Pečnikovi 
iz Pdc. ter Janez in Martina Grm. Dar 
za cerkev so dali: Kmetijska zadruga, 
Dunna Martina z družino, bratranec 
Janez, bratranec Jože, in Lojze Drobnič. 
Za svete maše pa so dali: Družina Bojc 
– Dolenja vas za 4 in Mikljevi – Videm 
za 3. Po 2 maši so dali: Franci Prelesnik, 
Rezka Hočevar – Grosuplje, druž. Aha-
čevčič – Pdč., Primčkovi, Goličnikovi, 
Prijatelji iz Rovt, Stamač – Lj., Bahar 
– Lj., in Kališčarjevi. Po 1 mašo pa so 
dali: Biderhovi – M. v., Janezovi, Marija 
Bradač, Marjanini sodelavci, Jože Grm z 
druž., Francka Vodičar, Robert Goličnik, 
Shawish, Erčulovi, druž. Perčič, druž. 
Nose – Tisovec, Kristina Igličar – Šmar-
je-Sap, Jeričevi – Z. v. in Anton Drobnič. 



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

Pon. 6. 2. 
Pavel Miki 

Vid. 
Pon. 

7.30 
18.00 

Sorodniki in dobrotniki 
Tone Škulj, 30. dan 

Tor. 7. 2. 
Nivard 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Ana Korelc, obl., M. v. 
Frančiška in Franc Rus, obl. 

Sre. 8. 2. 
PREŠER. D. 

Vid. 7.00 Druž. Mikljič, Vid. 
Janez in Frančiška Tomšič, obl., Zg. 

Čet. 9. 2. 
Apolonija 

Vid. 
 

18.00 
 

Štefan Žuman, 30. dan 
Za zdravje M 

Pet. 10. 2. 
Sholastika 

Vid. 
I. G. 

18.00 
18.00 

V zahvalo M 
Duh. Jože Kastelic 

Sob. 11. 2. 
Lurška M. B. 

Vid. 
Kom. 

8.00 
18.00 

Čebularjevi in Megličevi 
Frančiška Novak, obl. 

 

Ned. 12. 2. 
6. med letom 
Humbelina 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 18.00 

Za farane in neverne 
Karel Lenarčič, obl. 
Konrad Piko, C. 
Franc Marolt, obl., C. 

Pon. 13. 2. 
Jordan Saški 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 18.00 

Terezija in Jože Mohar, C. 
Ana in Miro Pirnat 

Tor. 14. 2. 
Valentin 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Pokojni duhovniki 
Marija in Alojz Brodnik, obl. 

Sre. 15. 2. Vid. 7.00 Duh. Jože Kastelic 
Čet. 16. 2. 

Julijana 
Vid. 
 

18.00 
 

Janez Novak, 30. dan 
Terezija Mrkun, M. v. 

Pet. 17. 2. 
Silvin 

Vid. 18.00 
 

Župnik Rafko Fabiani, obl. 
Za duše v vicah 

Sob. 18. 2. 
Frančišek R. 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
 

 18.00 

Jože, Mojca in Zarika Šuštar, obl., M. v. 
Ana Potočar in starši Vidmar, obl., B. v. 
Ana in Jože Mustar, K. 51 

 

Ned. 19. 2. 
7. med letom 

Konrad 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
18.00 

Za farane in neverne 
Brata in sestra Tabak 
Jože Erčulj, obl., Z. v. 
Marija in Jože Marolt, obl., Vid. 


