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št. 16, 9. avgust 2020

BO ZDAJ KONEC ?
Pandemija koronavirusa, ko se je ustavilo gospodarstvo in življenje praktično vsega sveta, 
prizori vojaških vozil, ki so v sosednji Italiji vozili trupla umrlih zaradi covida-19, letošnja 
velika noč, ki je minila brez skupnega praznovanja vernikov, papež Frančišek, ki stoji sam 
na trgu sv. Petra in moli za svet, in sedaj ponovni izbruh tega virusa, je marsikoga nagnil 
k razmišljanju, da se bliža konec sveta. Je morda izjemno skrb zbujajoče dogajanje v svetu 
razlog za preplah in strah? Se naposled bliža vedno pričakovani konec sveta, ki ga kristjani 
povezujemo z drugim 
prihodom Jezusa Kristusa?
V reviji Božje okolje smo 
brali o tem naslednje:
P. Anton Nadrah o koncu 
sveta spomni na Kristusove 
besede: »Za tisti dan in uro 
pa ne ve nihče, ne angeli v 
nebesih, ne Sin, ampak le 
Oče«(Mt 24,6). V vsakem 
času lahko pričakujemo, da 
živimo v poslednjih časih, 
saj je Gospod vedno blizu. 
Opozarja, da se bomo na 
poseben način srečali z 



Jezusom, ko bomo umrli. Takrat bodo za nas poslednji časi dopolnjeni. Morda ravno na 
to premalo mislimo in smo premalo pripravljeni na to najbolj važno srečanje. Jezus na 
najrazličnejše načine stalno prihaja k nam. Najodličnejši način je pod podobo kruha. Da 
bi ga le pogosto in vedno vredno prejemali, ne kar iz gole navade ali celo v težkem grehu. 
Bog nam govori v svoji besedi. Po duhovniku mašuje in deli zakramente, zlasti pri sveti 
spovedi odpušča naše grehe. Jezusa srečujemo v vsakem človeku, posebej v največjem 
revežu. Pogosto je obložen s križem. On je naše upanje, ki je temeljna krepost za življenje 
v poslednjih časih, tako pove p. Nadrah.
P. Branko Cestnik pa opomni, da so prvi kristjani z veseljem čakali Jezusov ponovni prihod. 
Konec takega sveta, kot je danes, je realnost, saj vsi vidimo, da je življenje krhko in minljivo. 
Sedanja epidemija je najboljši dokaz zato. Toda kristjanov pogled je uprt v Jezusa Kristusa 
– Gospoda, ki rešuje. Vprašanje je, ali se bomo od tega kaj naučili in živeli bolj modro in 
pametno. Pred nami je večnost, kakšna bo, pa si vsak piše sam vsak dan življenja.  

svoje misli k večnostnim ciljem. Sedaj, 
ko se vsi še držimo bolj doma in manj 
potujemo, bo ta praznik prava poživitev. V 
naši župniji se vsako leto ta dan zberemo 
v velikem številu, v prijaznem gozdičku 
pred Marijino cerkvijo v Podgorici, kjer 
imamo sveto mašo že ob pol desetih in pri 

Novi diakon

K nam je v veliki pastoralni skrbi g. nadškof 
spet določil za prihodnje leto novega 
diakona in sicer Boštjana Dolinška iz 
župnije Stranje. Diakonat je prva stopnja 
duhovništva. Hkrati je za bogoslovce – 
kandidate za duhovništvo – leto diakonata 
priložnost, da se v moči svojega poslanstva 
aktivno vključi v pastoralno delo župnije. 
Kot že dve leti bo tudi letos diakon prihajal 
ob petkih, imel nekaj ur verouka, še posebej 
bo letos sodeloval v pripravi na birmo, ki 
bo prihodnje leto, pa tudi pri vsem ostalem 
pastoralnem delu in sploh življenju v naši 
župniji. 
Svojo službo bo nastopil po prazniku 
Marijinega vnebovzetja. V naslednjih 
Oznanilih pa se bo še sam predstavil.

MARIJINO VNEBOVZETJE

Praznik Marijinega poveličanja, sredi 
poletja, nas vsako leto spomni, da dvignemo 



njej obnovimo vsakoletno posvetitev Mariji. 
Zunaj je tudi glede virusa veliko bolj varno 
in ni potrebno imeti mask. Prisrčno vabljena 
vsa župnija.

Žegnanje za Podgorico bo v nedeljo, 16. 8., 
ob pol enajstih zunaj.
Žegnanje za Predstruge pa bo v Predstrugah 
v nedeljo, 23., ob pol enajstih pri kapelici.

Namesto oratorija

Letos klasičnega oratorija za otroke zaradi 
koronavirusa ne bo. Dovoljeno je zgolj 
zbiranje do 50 oseb. So pa naši animatorji 
že stopili v stik z novim diakonom in so se 
dogovorili, da bi v tednu od 24. do 28. avgusta 
imeli ločeno po dva dni v stilu oratorija 
pripravo na birmo za osmi in deveti razred. 
Animatorji bodo birmance še obvestili, prav 
pa je, da vsa župnija ve, kako bo potekala 
priprava na birmo, ki bo naslednje leto.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti Julije Novak so dali za 2 maše tudi 
Mikljevi.

Ob smrti ANTONA ERČULJA so darovali: 
dar za cerkev in po 2 maši so dali: domači, 
hčerka Anica, sin Janez in vnukinja Erika z 
družino. Za maše pa so dali: Anton Pečjak 
z družino (2), Frančiška Pečjak (1) Anton 
in Irena Pečjak (1); Matičkovi (1), Jožefovi 
(1), Škantelovi (1), Drobničevi (1), Miha 
z družino (1) in Glinglerjevi – Žvirče (1).

Ob smrti JOŽETA BRODNIKA so 
darovali: dar za cerkev in za 5 maš hčerke 
Mira, Jolanda in Barbara. Dar za cerkev in 
po 2 maši so dali: Jože Hočevar, sestra Rezi 
in nečakinja Sabina. Dar za cerkev in za 1 
mašo sta dala Marjan in Mira. Za 2 maši so 
dali Fani Hočevar ter Andrej, Martina in 
Tomaž. Po 1 mašo pa Janezovi, Vodičarjevi, 
soseda Petra, Bregarjevi, Shawishevi in 
Ahačevčičevi – Videm, ter Pečnikovi, Mala 
vas.
    
Malo za razvedrilo:

VSTOPNICA:
Blagajničarka v kinu se začudi:
»Zdaj ste kupili že peto vstopnico za isto 
predstavo! Zakaj pa niste kupili vseh pet 
skupaj?«
»Če mi pa tisti norec pri vhodnih vratih v 
dvorano vsakič znova strga vstopnico!«

ZOBJE:
»Od kod pa ta modrica na tvojem čelu«, je 
Jaka vprašal Milana. 
»Žena me je z valjarjem po glavi, ker sem se 
pozno vrnil iz gostilne!«
»Ali si možakar ali ne? Pokaži ji končno 
svoje zobe!«
Ko sta se naslednjič srečala, je Jaka vprašal:
»Si ji končno pokazal zobe?«
»Sem. Sedaj jih imam pet manj.«



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

Pon. 10. 8. 
Lovrenc 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

Ivan in Frančiška Kaplan, Vid., obl. 
bratje in starši Brodnik 

Tor. 11. 8. 
Klara 

Dom 
Vid. 
Kom. 

10.00 
19.00 
20.00 

za duše v vicah 
Pavle Šuštar, obl., B. v. 
Marija in Mirko MIklič 

Sre. 12. 8. Vid. 7.00 gospodinja Marija Dragi, obl. 
Čet. 13. 8. 

Poncijan  
Vid. 
Hoč. 

19.00 
20.00 

Marija Hočevar, Pdč., obl. 
Vsi Anžetovi 

Pet.14. 8. 
Maksimiljan K.  

Vid. 
 

19.00 
 

Julija Novak, 30. dan  
za mlade, da bi našli ideal v Kristusu 

Sob. 15. 8. 
Marijino 

vnebovzetje 
Tarzicij 

Vid. 
Pon. 
Pdc. 
Pdc. 

7.30 
7.30 
9.30 

19.00 

druž. Kastelic, Jeršin in Križman 
Vsi Tabakovi 
za farane 
vsi Črčkovi, Vid. 

 

Ned. 16. 8. 
20. med letom 

Rok 

Vid. 
Pon. 
Pdc. 
Pdc. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 19.00 

v zahvalo in priprošnjo 
Jože Brodnik, 30. dan 
za Podgorico in vse farane 
Anton Erčulj, 30. dan 

Pon. 17. 8. 
Evzebij 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Anton Žgajnar, obl., Z. v. 
Anica in Ivan Novak, obl. 

Tor. 18. 8. 
Helena, 
Alenka 

Dom 
Vid. 
Kom. 

10.00 
19.00 
20.00 

Jože Mustar 
Anton Boštjančič, obl., C. 
Anton Dernulec, obl. 

Sre. 19. 8. Vid. 7.00 Angela Sušnik, Ivanka Ljubič 
Čet. 20. 8. 

Bernard 
Vid. 
I. G. 

19.00 
20.00 

Milka in Frenk Padar, obl., M. v. 
Toni Pajk, obl. 

Pet. 21. 8. 
Pij X. 

Vid. 19.00 
 

Jože, Slavka in Frenk Glač, C. 
Stanislav Vodičar, Pdg. 

Sob.22.8. 
Marija Kraljica 

Vid. 
 

8.00 
 

Majda in Marija Žnidaršič, Vid., obl. 
Marija in Anton Cimerman 

 

Ned.23.8. 
21.med letom 
Roza iz Lime 

Vid. 
Pon. 
Preds. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
19.00 

Georgina in Anton Hrovat, Z .v., obl. 
Franci in Anton Pavlin 
za Predstruge in vse farane 
Ciril in Antonija Petrušen, obl., C. 


