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št. 12, 14. junij 2020

BOŽJE ŽIVLJENJE V NAS

Med velikonočnim spovedovanjem je imel 
v soboto pripravo na spoved ribniški kaplan 
Rok Pogačnik. Imel sem občutek, kot da 
gledam sliko v cerkvi sv. Antona, kjer ta veliki 
svetnik pridiga ribam, saj ga ljudje niso prišli 
poslušat. Pri nas pa so poslušale rože, ki so 
krasile cerkev za veliki binkoštni praznik.
Čeprav je bilo le par ljudi, je on povedal celo 
lepo pripravljeno pripravo. Zelo je poudaril, kaj je največji dar, ki ga je Bog dal človeku. 
Dal mu je namreč svoje Božje življenje, ki nam ga podari pri svetem krstu: neskončni 
genialni Bog, Vsemogočen, brez začetka in konca, Življenje samo, Ljubezen sama – ta 
Bog želi prebivati v meni. Menihi imajo lepo navado, da ko se srečujejo, se drug drugemu 
priklonijo. S tem pozdravijo Boga, ki prebiva v vsakem izmed njih. Lahko pišemo doktorate, 
napredujemo v službi, v politiki, postanemo najboljši v šoli, rastemo v očeh ljudi. Nič ni 
tako veliko kot to, da smo obdarjeni s posvečujočo milostjo – Božjim življenjem v nas.
Sami imamo morda težavo s tem. Zjutraj se zbudimo, kot bi nas nekaj povozilo, vse nas 
boli, živcirajo nas sodelavci, pravkar nas je razočarala oseba, ki nam je zelo blizu … Pa vse 
to, kar doživljamo v sebi: padci, grehi, slabosti, vsa človeška nemoč in krhkost. In prav v 
takih želi prebivati Bog, nas dvigniti, nam pomagati, nas rešiti.
Spoved je dejanje, ki izgubljeno Božje življenje vrne ali ga okrepi. Bog odvzame grehe in 
slabosti, njih mesto pa napolni z ljubeznijo in močjo, ko nas stisne na svoje odpuščajoče in 
ljubeče srce. Tako prinaša boljšo in srečnejšo družino, boljše Dobrepolje, boljšo Slovenijo, 
boljšo Cerkev, boljši svet. V spovedi mu naredimo prostor, da on kraljuje v nas.



MOLITEV IN POST ZA 
DOMOVINO

Ob 30-letnici slovenske demokracije in 
ob 29. rojstnem dnevu naše države tudi 
letos, že desetič po vrsti, vabimo, da se 
pod geslom SKUPAJ ZA SKUPNO 
DOBRO –  S  TEBOJ  BOMO 
ZMOGLI pred  dnevom državnosti 
molitveno povežemo za domovino. V 
sredo, 24., bo namesto čaščenja v kapeli 
v ponedeljek ob pol osmih sveta maša, 
od osmih dalje pa bo čaščenje v cerkvi. 
Predlagamo sledeč spored, ki pa se ga 
ni treba suženjsko držati. Lahko pridete 
k molitvi kadar koli, Najsvetejše bo 
izpostavljeno cel dan.
Spored po vaseh pa naj bi bil sledeč: 
ob 8.00 Kompolje,
ob 9.00 Ilova Gora, Mala vas, Hočevje, 
ob 10.00 Ponikve, 
ob11.00 Zagorica, 
ob 12.00 Zdenska vas, 
ob13.00 Cesta, 
ob 14.00 Podpeč, 
ob 15.00 Podgorica, 
ob16.00 Bruhanja vas, Podgora, 
ob 17.00 Predstruge, Vodice, 
ob 18.00 Videm.

PRVO SVETO OBHAJILO 

Druga leta smo imeli ta lepi praznik pri 
nas maja, letos pa je zaradi epidemije v 
nedeljo, 21. junija. Vseh prvoobhajancev 
je 35. 4 so bili že pri prvem obhajilu v 
Ponikvah, še vedno pa jih je 31, in ker 
je še vedno želena razdalja 1,5m, bomo 
imeli slovesnost pri sveti maši ob pol 
osmih in  pol enajstih. V cerkvi boste 
videli belo pogrnjene klopi in pred te 
naj ne pride nihče drug kot domači 
prvoobhajancev. Ostali se zadržite v 
zadnjem delu cerkve, kjer boste tudi 
lahko prejeli sveto obhajilo.
Otroški zborček bo pel na koru, 
spredaj bodo le ministranti. Starši s 
prvoobhajanci naj se zberejo 15 minut 
pred sveto mašo pred župniščem, če bo 
dež, pa pod arkadami. Po slovesnosti bo 
še skupno fotografiranje, ne bo pa letos 
skupnih agap v župnišču.

Sveta spoved za prvoobhajance in starše 
bo v soboto, 20. junija, ob 15.00. 
Prvoobhajanci bodo opravili sveto 
spoved v zakristiji, starši pa v spovednici 
v kiosku. 



Molitev naj bi spremljal tudi post. Z 
molitvijo in postom smo prepričani, da 
bomo naši dragi domovini zagotovili 
Božjo pomoč, našemu narodu pa 
spravo in prijateljstvo. Vsi, ki imamo 
radi domovino, se bomo gotovo z 
veseljem udeležili te molitve.

Delavniške maše so v naši župniji 
slabo obiskane. Tudi v farno cerkev 
pride k tem mašam največ vernikov iz 
Ponikev, Kompolj in celo Ilove Gore. 
Lani smo enkrat predlagali, da bi vsak 
dan skušali iz ene vasi priti k delavniški 
maši in na nek način moliti v imenu 
cele svoje vasi, saj smo molitve in Božje 
pomoči vsi tako potrebni. 

Urne maše so v glavnem v teh 
Oznanilih. Te bodo po vaseh, kjer 
so cerkve, vendar prosimo, da bi 
oltar postavili zunaj, saj so cerkve 
ponekod majhne in je težko držati 
razdaljo. Ravno te maše lepo povežejo 
sosesko, zato ste od vsake hiše, četudi 
niste kmetje, vabljeni, da molimo za 
blagoslov in srečo pri delu in sploh v 
življenju.

Žegnanje v Kompoljah bo zaradi 
prvega obhajila v nedeljo, 28. junija, 
ob pol enajstih, in sicer zunaj.

ZAHVALA Zagorici, Bruhanji vasi, 
Cesti in Ilovi Gori, ki ste že zbrali 
denar za krašenje cerkve. Bog vam 
povrni!

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti duhovnika Frančiška Novaka 
je dala tudi gospodinja za 5 maš, Franc 
Marolt in Marta Šuštar pa po 1 mašo.
Ob smrti Marije Škulj je dala Justi 
Levstik iz Ljubljane dar za cerkev in 
za 2 maši.

Ob smrti Stanislava Vodičarja so dali 
Pečnikovi dar za cerkev in za 1 mašo.
Ob smrti Antona Pavlina so dali 
Tončkovi dar za cerkev in za 1 mašo. 
Sestra Marija je dala dar za cerkev. 
Za maše pa so dali: sestrična Milka iz 
Vidma (2), Adolf Kovačič – Vižmarje 
(3), druž. Lenarčič – Pon. 63 A (2), 
Žnidaršičevi – Vid. 15 (2) in Mohar 
Jože – Cesta (1).

Ob smrti JOŽETA MUSTARJA so 
darovali: žena in hčerka z družino dar 
za cerkev in za 5 maš. Primčkova Julči 
in Lini sta dali dar za cerkev in za 2 
maši, Grekčevi in Venčeči pa so dali 
vsak dar za cerkev in po 1 mašo.
Za maše pa so darovali: brat Andrej (2), 
sestra Marija (3), nečak Igor (2), Rusovi 
pri Cerkvi – Struge (1), Ljubičevi, Zg. 
(2), molivci iz Kompolj (7), druž. Ašič 
(1) in Peter Krašovec (1). 



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

 
Pon. 15. 6. 

Vid 
Vid. 
Pon. 
 
Pdc. 

7.30 
19.00 

 
19.00 

vsi Tomšičevi, Kom. 21 
vsi pok. Kovačevi 
Ana Hočevar od Shaw. 
URNA ZA Pdc. in Zg. 

Tor. 16. 6. 
Beno 

Dom 
Vid. 
Kom. 

9.30 
19.00 
19.00 

g. Pavla 
Ana in Ivan Nučič, C. 
Jože Mustar, 8. dan 
URNA ZA Kompolje 

Sre. 17. 6. 
Rajner 

Vid. 
Hoč. 

7.00 
19.00 

starši in Ana Drobnič, C. 
URNA za Hočevje 

Čet. 18. 6. 
Elizabeta 

Vid. 
I. G. 

19.00 
19.00 

vsi Francelj, B. v. 
URNA za Ilovo Goro 

Pet. 19. 6. 
SRCE 

JEZUSOVO 

Vid. 
 

19.00 
 

URNA za Videm, Predstruge, M. vas, 
Vodice 
Grekčevi in Šinkovčevi, B. v. 

Sob. 20. 6. 
Srce Marijino 

Vid. 
 

8.00 
 

vsi Samčevi, M. v. 
 

 

Ned. 21. 6. 
12. ned. m. l. 
PRVO OBHA. 

Alojzij 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
  
 10.30 
 19.00 

za farane in prvoobhajance 
Stane in Ana Lenarčič, obl. 
Ana Hočevar 
Anton Adamič, Pdg.  
Mici Drobnič, Vid., obl. 

Pon. 22. 6. 
Janez Fišer 

Pon. 
Pdč. 

19.00 
 19.00 

Janez, Mimi in Majda Kastelic 
URNA za Podpeč 

Tor. 23. 6. 
Jožef Kafasso 

Kom. 
 
Pdg. 

19.00 
 

19.00 

Nadka Berus, K. 
Stane Mesojedec, obl. 
URNA za Podgoro 

Sre. 24. 6. 
ROJSTVO 

JAN. KRST. 

Vid. 7.30 
 

Marija in Jože Marolt, obl. 
Janez Mohorič 

Čet. 25. 6. 
DAN DRŽAV- 

NOSTI 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

19.00 

Tomažinovi in Boštjan Nahtigal 
Štefka in druž. Serdinšek 
Marija Tomšič 

Pet. 26. 6. Vid. 19.00 Helena Prhaj, obl., Predstr. 
Sob. 27. 6. Vid. 8.00  Jože Jeršin, obl., C. 

 

Ned. 28. 6. 
13. med letom 

Irenej 

Vid. 
Pon. 
Kom. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
19.00 

Mimi in Janez Šporar, Pdc. 
Slavka Vidmar 
za farane in sosesko Kompolj 
Vera Vidmar, obl., Zg. 

 
 


