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št. 14, 12. julij 2020

GOSPOD, NAŠ BOG, BREZ MOJIH ZASLUG 
SI ME V SVOJI DOBROTI POSTAVIL ZA 

VODNIKA TEJ SVOJI ŽUPNIJI
Ta Oznanila, ki jih boste dobili na dan zlate maše ali po njej, pišem v 
času priprave na ta jubilej. Smo nekoliko v negotovosti, ker je spet porast 
koronavirusa, a vsi, ki pripravljajo slovesnost, bodo naredili vse, da bo potek 
varen, za kar se boste seveda tudi vsi navzoči potrudili.
Pravkar sem govoril z rojakom škofom Antonom Jamnikom, ki me je opogumil 
in povedal, kako lepo potekajo verske slovesnosti drugod, ker so ljudje pametni 
in umirjeni in se znajo držati navodil.
Svetoval mi je tudi, naj vzamem mašno besedilo, katerega začetek glavne mašne 
prošnje je v naslovu. Nadaljuje pa se prošnja: Pomagaj mi, da bom vredno 
opravljal duhovniško službo in bom ljudstvu, ki si mi ga zaupal pod tvojim 
vodstvom, v vsem skrben pastir.  Služba duhovnika je v tem, da je skrben 
pastir božjemu ljudstvu, da mu ne manjka sredstev, ki mu pomagajo, da je 
življenje že na tem svetu polno Božje pričujočnosti, kar je naša sreča, ki se bo 
po smrti dopolnila za večno neizmerno srečo in veseljem. Upam, da bo tudi 
zlatomašno slavje ena sama zahvala Jezusu, ki po Svetem Duhu deli darove, ki 
nas povezujejo in posvečujejo.
Vnaprej se zahvaljujem vsem za vso pomoč, predvsem pa za udeležbo, saj 
vedno poudarjam, da smo župnija družina, ki zna skupaj trpeti in se veseliti. 



Če bi ne bilo zaostritve, bi bil to neke 
vrste župnijski dan, ki bi ga rad vsem 
pripravil župnik, saj ste vi skoraj 50 
let skrbeli zanj. Glede pogostitve bo 
nekoliko okrnjen, bomo pa, če Bog 
da, naslednje leto pripravili župnijski 
dan v ta namen. 

Naslednjo nedeljo, 19. junija, bom 
imel zlato mašo še v domači župniji Sv. 
Križ – Podbočje, kjer sem imel pred 
petdesetimi leti novo mašo. Veselim 
se, da bom lahko tudi med svojimi 
rojaki daroval sveto daritev in molil, da 
bi za mano prišel še kak novomašnik. 
Vsak narod in vsaka župnija si mora 
izmoliti dovolj pastirjev in ni rešitev, 
da bomo dobili duhovnike iz Azije 
in Afrike. Dokler neko ljudstvo ne 
pozna Boga, mu ga morajo prinesti 
misijonarji, ko pa ga spozna, mora 
samo skrbeti za svoje pastirje.

PONOVITEV NOVE MAŠE 
ANŽETA CUNKA

Lansko leto je prihajal kot diakon celo 
leto k nam Anže Cunk iz Kokrice pri 
Kranju. Rad je učil verouk, pomagal 
pri bogoslužju in vseh opravilih. Po 
očetu je sicer moj rojak, saj je oče 
iz župnije Sv. Križ – Podbočje in 
se je priženil v Kokrico. V nedeljo, 
5. julija, je imel zelo lepo novomašno 
slovesnost v rojstni župniji, k nam 
pa bo prišel na dan celodnevnega 
češčenja, 25. julija. Imel bo sveto 
mašo ob sklepu češčenja ob 19.00 in 
vas iz vsega srca vabim, da bi prišli v 
čim večjem številu. Na koncu nam 
bo podelil novomašni blagoslov in dal 
spominske podobice. Včasih so rekli, 

da se za novomašni blagoslov splača 
raztrgati ene podplate, saj so šli ljudje 
peš tudi na zelo dolgo pot, da so dobili 
novomašni blagoslov. 

Na dan celodnevnega češčenja, ki je 
pri nas vedno zadnjo soboto v juliju, 
bo cel dan priložnost za sveto spoved, 
vsa župnija pa naj bi ta dan častila 
Jezusa v Rešnjem Telesu. Spored bo 
podoben kot vedno, le od 15.00 do 
16.00 bomo prekinili češčenje, ker 
bo poroka.
Tudi ko smo cel dan molili za 
domovino, ste mnogi prišli, za kar se 
vam toplo zahvalim, Bog pa bo vašo 
molitev obrnil v dobro, kot le on to zna.

SPORED ČEŠČENJA: 
7.00 sveta maša
8.00 molijo Kompolje, Hočevje
9.00 Mala vas, Ilova Gora
10.00 sveta maša
11.00 Zagorica



O b  s m r t i  S T A N I S L A V A 
BOŠTJANČIČA so darovali: žena 
in hčerke dar za cerkev in za 10 maš. 
Valentinovi so dali dar za cerkev in za 
3 maše, enako je dala sestra Slavka in 
nečakinja Tanja. Dar za cerkev je dala 
Kmetijska zadruga, družina Štrubelj, 
Z. v., in prijatelja Alojz Nučič in Julij 
Kralj. Rotarjevi so dali dar za cerkev 
in za 1 mašo. Za maše pa so dali: Irena 
in Darja z družinama (2), Venčeči 
(2), Štefka Tekavčič (1), Pisančevi – 
Pdc. (1), Tomoževi (3), Nada Veber 
(1), Danica Pernek (1), Pepni – 
Kom. (2), Hinski (2), Sakundarjevi 
(1), Marija Sakundarjeva (1) in 
molitvena skupina (1).

Malo za razvedrilo

ZADNJI – »Kako je zdaj, Francelj, daj 
mi povej, ali se boš poročil s Pepco?« 
»Ja, seveda se bom, samo malo moram 
še počakati. Rekla je, da sem jaz 
zadnji, s katerim bi se poročila.«

VNOVIČ POROČEN – Vdovec se 
po daljšem času žalovanja le poroči. 
Vzame sestro pokojne žene. Kolega 
ga ob tem vpraša: »Ali res ljubiš svojo 
novo ženo?« »Pravzaprav ne. Ampak 
saj veš, pri mojih letih mi ni, da bi 
se navajal na novo taščo!«

12.00 Zdenska vas
13.00 Cesta 
14.00 Podpeč
15.00 POROKA
16.00 Podgorica 
17.00 Bruhanja vas, Podgora
18.00 Videm, Predstruge, Vodice
19.00 SKLEP: pete l i tani je , 
zahvalna pesem in somaševanje, vodi 
novomašnik Anže Cunk

Sveti Aleš goduje 17. julija, pri 
Svetem Antonu imamo na njegov 
god romarski shod. Če ne bo kakih 
sprememb, bosta tako kot vedno 
sveti maši ob 9.00 in zvečer ob 19.00, 
v nedeljo pa bo tam sveta maša ob 
pol enajstih. Seveda pa se je potrebno 
držati pravil, kot je razkuževanje, 
maske in medsebojna razdalja.

Enako velja za praznovanje svete 
Ane v Podpeči, 26. julija. Srečanja 
za starejše pa letos zaradi epidemije 
ne bo.

ZAHVALA Podgorici in Podgori, ki 
sta zbrali denar za krašenje. Iz Vel. 
Vidma pa ni nikogar, ki bi zbral, in so 
nekateri sami prinesli svoj prispevek. 
Bog vsem bogato poplačaj.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti Janeza Novaka so dale za 4 
maše in dar za cerkev tudi sestrične 
Samčeve iz Podpeči.

Ob smrti Ane Dimnik, roj. Marolt, 
so dali za 3 maše Smrekarjevi: Albin, 
Francka in Milka.



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

Pon. 13. 7. 
Henrik 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

v zahvalo za vse dobrotnike 
Ana Ahčin in Jakličevih 

Tor. 14. 7. 
Bogdan 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Irena in Ivan Hočevar 
Janez Novak, 30. dan 

Sre. 15. 7. Vid. 19.00 Marija Gačnik, 8. dan 
Čet. 16. 7. 
Karmel. M. B. 

Vid. 
 

19.00 
 

Kristina Zevnik, M. v., obl. 
 

Pet. 17. 7. 
Aleš 

S. A. 
S. A. 

9.00 
19.00 

za zdravje J 
v zahvalo za zdravje Frkulovi, Z. v. 

Sob. 18. 7. Vid. 8.00 Kristina Kovačič, obl., Vid. 29 
 

Ned. 19. 7. 
16. med letom 

Arsenij 

Vid. 
Pon. 
S.  A. 
Vid. 

7.30 
   7.30 
 10.30 
 19.00 

za farane 
Anton in starši Hočevar 
Jože in Roza Klinc, C. ZA CESTO 
Janez in Ana Andolšek, obl., Pdč. 

Pon. 20. 7. 
Marjeta 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Marko Štrubelj od S. M. 
Anton Pavlin 
Marija Škulj 

Tor. 21. 7. 
Lovrenc, 
Danijel 

Dom 
Kom. 

10.00 
19.00 

za duše v vicah 
starši in Frenk Grandovec 
Frančišek Novak 

Sre. 22. 7. Vid. 7.00 Janez in vsi Miklič, Vid. 
Čet. 23. 7. 

Brigita 
Vid. 
Hoč. 

19.00 
20.00 

Gabrijela in Janez Selšek, Pdg.  
Vsi Cimermanovi, Hrib 

Pet. 24. 7. 
Krištof 

Vid. 19.00 
 

Anton Klinc, B. v. 
za pravi um in pravo pamet 

Sob. 25. 7. 
Jakob 

CELODNEV. 
ČEŠČENJE 

Vid. 
Vid. 
Vid. 

7.00 
 10.00 
 19.00 

Vinko Novak in hči Marija, Zg. 
Stanislav Mohar, obl., C. 
Ana Korelc, M. v. 
Jože Špringer, obl. Kom. 

 

Ned. 26. 7. 
17. med letom 

Joahim in 
Ana 

Vid. 
Pon. 
Pdč. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
19.00 

za farane 
Jože Levstik, obl. 
vsi Samčevi, Pdč. 
Boštjan Nahtigal, obl., Kom. 


