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V DUHU SINODE

Nikoli ne obsojaj

Sem nepopoln človek. Trudim se za dobro, pa mi velikokrat spodleti. Padem. Želim 
vstati. Sama, zelo težko. Ob meni si ti, moj dobri Jezus, ki mi nudiš svojo roko. Kakor 
grešnico v Janezovem evangeliju me ne obsojaš, marveč mi dobrohotno praviš: »Ker te 
ni nihče obsodil, te tudi jaz ne bom. Pojdi in ne greši več.«
Vemo, da je obsojanje slabo, pa vendar tako radi povemo naprej nekaj slabega, o dobrih 
stvareh pa nekako molčimo.
Spominjam se knjige Moje srečanje z dušami v vicah. Zdi se mi, da je takšen naslov. 

Brala sem jo pred mnogimi leti. 
V Avstriji je živela žena, ki je bila zelo verna, 
pogumna. V mladosti je želela postati redovnica, 
pa ji to njeno zdravje ni dopuščalo.
Neke noči je nekdo potrkal na njeno okno. Ved-
no je imela pri sebi blagoslovljeno vodo. »Kdo 
je? Če si od zgoraj, povej, kaj bi rad, če pa si iz 
pekla, izgini tja nazaj.« Zaslišala je droben glasek: 
»Sem duša iz vic, ki si želi molitve. Moj prijatelj 
naj moli zame, ker trpim neznosne bolečine.«
Pri tej verni ženi so duše v vicah postale redne 
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O, postni čas, res sveti čas

Pred nami je resen postni čas. Pričenjamo 
ga na pepelnično sredo, ko je za kristjane 
strogi post. Ta dan se sme odrasel in zdrav 
vernik najesti le enkrat na dan, vsi pa smo 
se dolžni zdržati mesa in mesnih jedi. 
Zdržek od mesa in mesnih jedi je tudi 
vse petke v postu, navadne petke pa lah-
ko zdržek nadomestimo s kakim drugim 
dobrim delom (obisk svete maše, bolni-
ka, voljno prenašati bolezen in trpljenje, 
več moliti …). Strogi post je samo še na 
veliki petek. 

nočne obiskovalke. Novica o tem se je kmalu razvedela po bližnji in daljni okolici. Ljudje 
so prihajali k tej ženi in ji postavljali vprašanja, ona pa jih je prenesla dušam v vicah in 
potem dobila odgovore. Naj tukaj navedem dva primera.
V istem tednu je umrla žena, ki je naredila splav. Čez tri dni pa je umrl tudi mož, ki je 
bil vsak dan pri sveti maši in vsak teden pri spovedi. Njuni svojci so spraševali po tej 
verni gospe duše v vicah, ali sta pokojna že v nebesih. Odgovor je bil, da je žena, ki je 
naredila splav, že v nebesih. Vsi so se čudili tej novici. Ponovno so spraševali, zakaj že v 
nebesih, saj je vendar naredila nekaj tako grdega, nezaslišanega. Duše v vicah so ponovno 
odgovorile: »Žena je bila v to strašno dejanje prisiljena, med samim posegom pa se je 
te odločitve močno kesala. Bog jo je vzel k sebi.« Ljudje so nadaljevali z vprašanji: »Kje 
pa je naš sovaščan, ki nam je bil tako svetel zgled vere?« Odgovor se je glasil: »V vicah 
je.« Ljudje niso mogli verjeti. Ponovno so vpraševali: »Zakaj? Nič več nam ni jasno.« 
Duše v vicah so pojasnile: »Na pogrebu žene, ki je umrla zaradi splava, jo je prav ta mož 
obrekoval in zahteval, da ta žene ne sme biti pokopana na božji njivi.«
Umrla je tudi mama sedmih otrok. Lepo jih je vzgajala. Otroci so bili dobri kristjani. 
Kmalu po njeni smrti so se želeli prepričati, ali je njihova mama že pri Bogu. Vsakič je 
bil odgovor, da je v vicah. Želeli so izvedeti, zakaj tako. Odgovorjeno jim je bilo, da zato, 
ker jih ni nikoli opozorila, da naj obiščejo sveto mašo tudi ob delavnikih. Zaradi tega 
odgovora so otroci dušam v vicah obljubili, da bodo dali za številne svete maše. Duše 
v vicah so pojasnile, da bo mamo rešila le njihova pogosta prisotnost pri delavniških 
svetih mašah. 
Ljubi Bog, daj mi moči, da ne bom nikoli nobenega obsojala, niti o njem slabo mislila. 
Le ti, Gospod, veš, kaj se dogaja v srcih posameznikov. Vem le to, da si želiš, da se nekoč 
prav vsi srečamo s Teboj v večnem domu.

 A. P.

Postni čas je za kristjane čas duhovne 
poglobitve, čas priprave na velikonočne 
praznike, ki vsako leto na poseben način 
pričajo, kako Bog človeka ljubi in ceni, kaj 
je Kristus, Božji Sin, storil za nas in kaj je 
pravzaprav cilj našega življenja. Odrešeni 
smo! Kristus je vzel nase vse probleme 
sveta in jih nesel na križ, jih tam daroval 
Očetu in nas spravil z Bogom. Oče pa ga 
je za to neskončno veliko delo na veliko 
noč tako poveličal z vstajenjem, da vsak, 
ki želi, prejme z njim večno odrešenje. 
Od nas, od naše svobode je odvisno, da 
se Kristusu pridružimo, da ga z ljubeznijo 



sprejmemo in z njim skušamo hoditi po 
poti, ki nam jo je pokazal: »Kar želiš, da 
bi drug tebi storil, to stori ti drugemu.« 
Vsa naša dobra dela, ves naš post, vse naše 
molitve imajo samo en namen; krotiti 
našo sebičnost, zagledanost vase in svoj 
napuh in se opirati na moč Kristusa, ki je 
zmagovalec nad vsem slabim. Jezus nam 
jasno govori: »Brez mene ne morete niče-
sar storiti, zaupajte vame, jaz sem z vami 
in vas ne bom nikdar zapustil.«

POSTNA PREDAVANJA

Po letih korone bomo letos imeli spet 
postna predavanja ali srečanja, ki širijo 
naša duhovna obzorja in nam pomagajo 
lepše in srečnejše živeti.
Prvo postno predavanje bo namenjeno 
zlasti mladim in vsem, ki se počutite 
mladi. Med nas bo prišel mlad moralni 
teolog dr. Gabriel Kavčič. Dobri pozna-
valec razmer današnjih mladih bo govo-
ril, KAKO NAJ SE MLAD ČLOVEK 
SOOČI S SODOBNIMI PROBLEMI 
MLADIH. Ker smo v letu birme, vabimo 
tudi vse birmance in starše ter vse fante 
in dekleta, ki želijo biti sodobni in srečni. 
Mnogo je danes pasti, ki lahko človeka 
zapeljejo v zagato, iz katere se težko, če 
sploh, lahko izvlečejo. 
Srečanje bo na drugo postno nedeljo, 5. 
marca, ob 19.00 v dvorani župnišča.
KRIŽEV POT, pobožnost, ki je vsakemu 
človeku blizu, bomo imeli v postu vsak 
petek pred sveto mašo in vsako nedeljo 
ob 14.00.
Tudi vsem skupinam, zlasti molitvenim, 
ter zasebni molitvi to pobožnost toplo 
priporočamo. Ogromno je danes najra-
zličnejših molitev križevih potov ali pa v 
duhu spremljajmo Gospoda na njegovi 

najtežji poti. Veliko nam bo Jezus povedal 
in pomagal na naši življenjski poti.
Redna seja ŽPS bo 27. februarja ob 
19.30 v sejni sobi. Člani boste dobili 
dnevni red po e-pošti, vso župnijo pa 
vabim, da bi mislili, kdo bi še lahko bil 
izredni delivec obhajila. Že dve nedelji je 
moral duhovnik sam obhajati, kar sveto 
mašo občutno podaljša.
Udeleženci delavnic molitve in živ-
ljenja vabljeni na srečanje 1. marca po 
večerni sveti maši. Nekaj udeležencev 
delavnic je izrazilo željo, da bi se še kdaj 
srečali. Lepo vabljeni na to informativno 
srečanje, kjer se bomo pogovorili, kako in 
kdaj bi ta srečanja lahko potekala.

Sodelovanje pri sveti maši

Sveta maša je srce kristjanovega življenja. 
»Brez svete maše,« so rekli prvi kristjani, 
»ne moremo živeti«. Marsikdo prihaja k 
sveti maši vsak dan, nedeljsko sveto mašo 
pa je Cerkev kar ukazala. Pa mi ne priha-
jamo zato, ker je ukazano, temveč ker brez 
srečanja z vstalim Kristusom in svojimi 
brati in sestrami ne moremo živeti. 
Pri sveti maši nam najprej Bog sam govori 
po Božji besedi. Nato pa skupaj s Kristu-
som darujemo nebeškemu Očetu sebe, 
svoje in potrebe vsega sveta, se mu zah-
valjujemo za odrešenje in ga prejmemo v 
podobi kruha, da smo lahko kos nalogam, 
ki jih življenje postavlja pred nas.
Nismo tam kot nemi gledalci. Vključimo 
vse svoje čute: razum, sluh, vid, okus. Kot 
ena sama velika družina glasno molimo, 
pojemo, kolikor največ znamo in more-
mo, poslušamo in okušamo Božjo moč 
in tolažbo.
Včasih pri sveti maši pojejo zbori, takrat 
imamo manj možnosti za osebno sodelo-



vanje, lahko pa bolj poslušamo 
in občudujemo. Pri odpevih 
pa tudi takrat sodelujemo. 
Sodobna tehnika nam nudi, 
da imamo besedila na ekra-
nih, zato se potrudimo, da se 
naučimo tudi novejših pesmi 
in napevov. Nekdo je rekel: 
Bog mi sicer ni dal posebnega 
posluha in lepega glasu, ampak 
ne morem biti tiho, saj bi brez 
mene nekaj pri skupni sveti 
maši manjkalo. Zelo pravilno 
čuti. Vsak je pri sveti maši 
pomemben, nobenega ne sme 
manjkati. 
Posebno vsi sodelujmo pri 
ljudskem petju in tega je naj-
več in pri družinskih mašah. 
Ne pozabimo pa tudi na sveto 
tihoto, zlasti pred kesanjem na 
začetku svete maše in po obha-
jilu, ko se vsak osebno zahvali 
Jezusu in ga mnogokaj prosi.
Ministranti so nekateri zelo 
vestni, drugi pa manj. Brez 
njih nekaj pri sveti maši manj-
ka. V nedeljo, 26. februarja, 
po križevem potu ob dveh vsi 
vabljeni na sestanek.

OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti Janeza Novaka so 
dali dar za cerkev in eno mašo 
tudi Ahačevčičevi iz Vidma in 
Jakičevi iz Zdenske vasi. 

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

Pon. 20. 2. 
Jacinta 

Vid. 
Pon. 

7.30 
18.00 

Ivan, Irena, Ljubica, Franc Štacnarjevi,o. 
Janez Mohorič, obl. 

Tor. 21. 2. 
Peter D. Pust 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Franc Marolt, Z. v., obl. 
Tone Fink, obl. 

Sre. 22. 2. 
PEPELNICA 

Marjeta 

Vid. 
Vid. 
Kom. 
Pon. 

8.00 
18.00 
18.00 
19.00 

Za uspeh postnega časa 
Ivan Seliškar, obl. 
Rok in vsi Štihovi 
Jelenko Veleušič 

Čet. 23. 2. Vid. 18.00 Anton Cimerman, obl., Hoč. 
Pet. 24. 2. 
Matija, ap. 

Vid. 
 
I. G. 

18.00 
 

18.00 

Marija in Jože Hočevar, obl., M. v. 
Ana Drobnič, Predstruge 
Slavko Pečjak R. 

Sob. 25. 2. 
Valburga 

Vid. 
 
Kom 

8.00 
 

18.00 

Franc Babič in Marija Vidmar 
Anton Vodičar, obl., B. v. 
Alojz Hočevar, obl. 

 

Ned. 26. 2. 
1. POSTNA 

Branko 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 18.00 

Za farane in neverne 
Nežka in Franc Somrak, obl. 
Alojz Zupančič, C. 29., obl. 
Franc Poje, obl., Predstr. 

Pon. 27. 2. 
Gabrijel 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 18.00 

Frančiška in Ivan Kaplan, obl., Vid. 
Franc in Julija Škulj 

Tor. 28. 2. 
Roman 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Angel Grm, obl., Pdč. 
Julija Babič 

Sre. 1. 3. Vid. 18.00 V dober namen 
Čet. 2. 3. 

Neža Praška 
Vid. 
 

18.00 
 

Marija Erčulj, obl., Zg. 
Vsi Prelesnikovi, Z. v., obl. 

Pet. 3. 3. 
PRVI PETEK 

Vid. 18.00 
 

Jože Zakrajšek, Vid. 3, obl. 
Jože Mrkun, obl., M. v. 

Sob. 4. 3. 
Kazimir 

Vid. 
Kom. 

8.00 
 18.00 

Amalija Grandovec, obl., C. 
Vsi pok. Žnidaršič, Kom. 

 

Ned. 5. 3. 
2. POSTNA 

Hadrijan 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
 

18.00 

Za farane in neverne 
Alojz, Julka in Ludvik Lenarčič, obl. 
Franc Blatnik, obl., C. 
Janez Perko, obl., Zg. 
Anton Francelj, obl., Vid. 


