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MATI, TI SI OSTALA ZVESTA

Sveta Marija, Gospodova mati, ti si ostala zvesta 
v vsem svojem življenju. Ostala si zvesta, ko so 
učenci pobegnili; v najglobljem ponižanju, ko 
je visel Kristus na križu, si verovala in upala. 
Tako si postala v uri najtemnejše zgodovine 
mati vernikov, mati Cerkve.

Prosimo te v tej težki uri epidemije za ves svet: 
uči nas verovati in upati, pomagaj nam, da bo 
naša vera postala pogum služenja in delovanje 
dejavne in sočutne ljubezni.  

PREDEN SMO DALI OZNANILA V TISK, SMO DOBILI SPOROČILO 
ŠKOFOVSKE KONFERENCE, DA SE V PONEDELJEK, 4. 5. 2020, 
ODPIRAJO CERKVE ZA BOGOSLUŽJE. 
Potrebno si bo sicer pred vhodom razkužiti roke in imeti masko, več pa 
bomo izvedeli v četrtek in vam bomo oznanili v cerkvi in na facebooku. 
Veselimo se! Aleluja!



PRESTAVLJEN TEDEN
MOLITVE ZA DUHOVNE
POKLICE

Teden med t re t jo  in  če t r to 
velikonočno nedeljo je vsako leto 
teden molitve za duhovne poklice. 
Zaradi epidemije je letos ta teden 
prestavljen in vam bomo sporočili, 
kdaj bo. Vsi verni pa smo vedno 
poklicani, da prosimo Gospoda 
žetve, naj pošlje delavcev na svojo 
žetev. 
Ko boste v Marijinem mesecu 
maju pri šmarnični pobožnosti, bo 
zelo lepo, če boste vsaj eno Zdravo 
Marijo zmolili tudi za duhovne 
poklice. Posebno pa ne pozabimo 
moliti, naj kuga koronavirusa 
čim prej preneha, našemu narodu 
pa naj Bog podeli več strpnosti, 
dobrohotnosti in razumevanja, ne 
pa sovraštva, podtikanja in laži. Ob 
začetku epidemije smo bili vsi veseli, 
ko je kazalo, da smo stopili skupaj 
in želimo pomagati, kjer in kakor 
kdo more. Sedaj pa spet prihaja na 
dan vsa grdobija sebičnosti mnogih 
ljudi.

V hiši mojega Očeta je veliko 
bivališč.

Prava sreča, Gospod, da je v hiši 
tvojega Očeta veliko bivališč. 

Tako lahko upam, da je eno tudi 
zame. 

Zame, ki danes hodim za teboj in 
jutri ne.

In nikoli nimam časa, da bi ga 
posvetil drugim.

In ne prenašam nikogar, ki ne misli 
tako kot jaz.

Zame, ki sem nejevoljen zaradi 
priseljencev iz tretjega sveta in mi ni 

mar za tiste, ki jim gre slabo.
Zame, ki grem v nedeljo k maši, če 

nimam kaj drugega početi.
In ne sodelujem v življenju 

župnijske skupnosti.
Zame, ki si pomagam s komolci do 
želenega cilja in spotikam tiste, ki 

me hočejo prehiteti.
Zame, ki sem navezan na denar, 

dober vtis in to, kar govorijo ljudje. 
Zame, ki imam rad samo tiste, ki 

imajo radi mene.
In včasih uporabim druge, kakor da 

so predmeti.
In nisem ne lačen ne žejen pravice 

in miru.
Prava sreča, Gospod, da je v hiši 

tvojega Očeta veliko bivališč. 
Eno tam bo tudi zame. 

Zame, ki nimam ničesar, razen 
velike želje, da bi bil takšen, 

kakršnega me ti želiš. 



KAKO NAPREJ

Ukrepi epidemije se počasi blažijo. 
Še vedno pa je velika nevarnost, da 
se virus ponovno razširi. 
Glede šmarnične pobožnosti ste 
dobili navodila po facebooku. Kdor 
tega nima, naj ponovimo, da je 
lepo, da si v stanovanju naredimo 
majniški oltarček z Marijinim 
kipom ali sliko. Pred njo se zberite 
ob večerih, če morete, kaj zapojte, 
preberite kaj iz Svetega pisma ali 
kake druge duhovne knjige, zmolite 
desetko rožnega venca ali litanije 
ali kako drugo molitev. Tako boste 
počastili našo nebeško Mater in 
dobili zase in za ves svet njeno pomoč 
in varstvo. To je priložnost, da se 
vsi vedno bolj zavedamo svojega 
krstnega duhovništva in da znamo 
organizirati domačo pobožnost.
Nameni svetih maš so v teh 
Oznanilih v glavnem iz Ponikev in 
Kompolj. Tudi v prihodnje imamo 
iz drugih vasi zelo malo maš. Če bi 
kdo želel sveto mašo, lahko telefonira 
na mobitel 031 324 675,  napiše in 
vrže listek v nabiralnik ali pa obišče 
župnišče.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:
Ob smrti MARIJE IN ANTONA 
CIMERMANA so darovali: sin 
Marjan je dal dar za cerkev in za 3 
maše. Ana Kastelic je dala za 2 maši, 
Tatjana Draženović pa za 1.

O b  s m r t i  S T A N I S L A V A 
VODIČARJA so darovali: žena 
Francka je dala dar za cerkev in za 
3 maše, sin Dare in hčerka Ana z 
družinama sta dala dar za cerkev in po 
2 maši. Enako so dali tudi Primaževi. 
Toni Prijatelj je dal dar za cerkev. 
Kraljevi iz Zg. in sestra Micka sta 
dali dar za cerkev in po 1 mašo, Ivan 
Brodnik (Kom.) pa je dal za 1 mašo.

Ob smrti ANTONA PAVLINA so 
dali domači dar za cerkev.

Ob smrti IVICE ROZMAN je dal 
brat Milan dar za cerkev in za 5 maš, 
nečakinja Rahela pa je dala za 2 maši.

Ob smrti FRANCA BRODNIKA 
so dali po 1 mašo Vodičarjevi in Jože 
Hočevar.

Ob smrti MARIJE ŠKULJ so 
darovali: Martina, Janez, Andrej in 
Tomaž z družinami dar za cerkev. 
Dar za cerkev in za 1 mašo sta dali 
Iva Levstik in Andreja Polzelnik. Prav 
tako so dali tudi Janežičevi (Pon.). Po 
2 maši so dali: Tončka Prhaj, druž. 
Bukovec in druž.  Jože Brodnik, po 1 
mašo pa Romana in Andrej Prhaj in 
Katarina Perko (Račna). 

Nekateri želite dati dar za svojo podružnico. 
Ker pa vodimo vse župnijske finance skupno, 
tudi vse račune, zlasti večje poravnava 
župnija, zato je važno samo, da ima župnija 
dohodke. Sedaj bodo šli vsi dohodki za strehi 
pri Sv. Antonu in v Podgori. 



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

 
Pon. 4. 5. 

Florijan 
Vid. 
 

19.00 
 

Marija Škulj, Pon. 
Ferdo Gerzinič, obl., Pon. 

Tor. 5. 5. 
Gotard 

Vid. 
 

19.00 
 

Ana Drobnič, Vid., obl. 
Franci Prijatelj, obl., Kom. 

Sre. 6. 5. 
Dominik S.  

Vid. 19.00 Janez Vidmar, obl., Pon. 
Marija Kastelic, Zg., obl. 

Čet. 7. 5. Vid. 19.00 Vsi Lovrenčevi, C. 39 
Pet. 8. 5. Vid. 19.00 Katja Gorjan, obl., Kom. 
Sob. 9. 5. Vid. 9.00 Anton Peterlin, ml., Vid., obl. 

 

Ned. 10. 5. 
5.velikonočna 

Vid.    9.00 
  
  

za farane in vse gasilce 
Frančiška Štrubelj in vsi Duni, Z. v. 

Pon. 11. 5. 
Pankracij 

Vid. 19.00 Anton Kastelic, obl., C. 
Marija in Franc Škulj 

Tor. 12. 5. Vid. 19.00 Kristina Adamič, obl., Kom. 
Sre. 13. 5. 

Fatimska M. B. 
Vid. 19.00 

 
Nadškof Alojz Uran 
 

Čet. 14. 5. Vid. 19.00 Franc in Francka Kralj, Zg., obl. 
Pet. 15. 5. 
Zofija, Izidor 

Vid. 19.00 
 

Frančiška in Stane Klinc, obl., Kom. 
Franc Brodnik od Fani 

Sob. 16. 5. 
Janez Nep. 

Vid. 
 

9.00 
  

Frančiška in Franc Rus, obl., Kom. 
Jože Šporar, obl., Kom. 

 

Ned. 17. 5. 
6.velikonočna 

Vid. 
 

   9.00 za farane 
Jože in  Marija Babič, Pdg. 

 Lepa misel: Molitev je naši duši tako potrebna kot ribi voda. Ne opuščajte molitve in 
ne izgubite zaupanja v Marijo, ki vedno pomaga. (Bl. M. T. G.)

Šale: Nek zelo skopuški mož je v molitvi spraševal Boga: »Kaj pomeni zate 1000 
let?« »Približno eno sekundo,« odvrne Bog. »Kaj pa milijon evrov?« je skopuh 
spraševal naprej. »Morda en cent,« reče Bog. Skopuh: »Ljubi Bog, daj mi ta cent.« 
Bog prijazno: »Z veseljem ti ga dam, samo počakaj eno sekundo.« 

Uglajen gospod stopi v banko in potisne uslužbenki pod nos listek: »Sem z 
denarjem – in to hitro!« Uslužbenka obrne listek in napiše: »Malo si popravite 
kravato, kamera vas namreč snema.«


