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CERKEV – POLJSKA BOLNIŠNICA
Sedanji papež Frančišek zelo rad uporablja za Cerkev izraz, da mora biti danes kot poljska 
bolnišnica. Izraz izhaja iz vojaškega življenja. Poljska bolnišnica je blizu bitke, ni lepo grajena 
stavba, ampak šotor, kjer skrbijo za ranjene, umirajoče. Tam ne merijo holesterola in sladkorja, 
temveč zdravijo rane. Pogosto je tarča sovražnikovega napada. Je pa vedno blizu bitkam in 
rešuje življenja.
Cerkev, ki je zagledana vase in se ukvarja sama s sabo, ki živi ugodno, ni podobna poljski 
bolnišnici, ki je danes nujno potrebna sodobnemu človeku. Duhovniki vemo, kako že sočutno 
in lepo opravljen pogreb, poroka, 
obisk bolnika in sploh lepa liturgija 
zdravi človeške rane, vliva ljudem 
upanje in daje tolažbo. Poletni 
oratoriji, delo KARITAS, svetovanje 
v kočljivih moralnih dilemah nudijo 
ljudem, ki se obrnejo nanjo, upanje 
in tolažbo. Mnoge skupine v Cerkvi, 
zlasti zakonske in družinske, rešujejo 
in pomagajo najbolj osnovni celici 
človeške družbe. Vsi krščeni smo 
člani te Cerkve, ne pozabimo na 
svoje veliko poslanstvo. Bodimo 
blizu vsem, ki nas potrebujejo.



NOVI DIAKON SE 
PREDSTAVI

V  t e h  d n e h ,  k o 
začenjam svoje bivanje 
in delo v vaši župniji, 
pogosto odgovarjam 
na vprašanja o moji 
dosedanji življenjski 
po t i  t e r  o  mo j ih 
koreninah. Naj torej 
tudi tu napišem nekaj 
besed. 

Prihajam iz župnije Svetega Benedikta v 
Stranjah nad Kamnikom, kjer je že kar nekaj 
let župnik vaš rojak Toni Prijatelj. Prav v 
času njegovega župnikovanja sem klic v 
duhovništvo še bolj jasno zaslišal in ga gradil 
z aktivnim sodelovanjem v župniji (oratorij, 
mladinska srečanja, pevski zbor, ministriranje 
itd.). Ves čas vse do sedaj je velika opora na 
moji poti domača družina. Sem najmlajši, a 
nikakor najmanjši☺, od treh otrok  v kmečko-
delavski družini. Brat in sestra sta že nekaj 
let poročena in sta si ustvarila svoji družini. 
Največjo hvaležnost za svoj duhovni poklic pa 
gojim do že pokojnih starih staršev, s katerimi 
sem preživel velik del svojega otroštva in ki 
so mi s svojo vztrajno molitvijo in zgledom 
odstirali pot do Boga. 
Po končani osnovni šoli sem preživel štiri 
prekrasna leta v Vipavski dolini, kjer sem 
obiskoval Škofijsko gimnazijo in živel v 
dijaškem domu. Teh let se spominjam z 
velikim veseljem in hvaležnostjo. 
Po končanih prvih dveh letih teološkega 
študija v Ljubljani me je nadškof Zore 
nepričakovano vprašal, ali bi morda želel 
nadaljevati svoj študij v Rimu. Kaj hitro 

sem brez velikega premišljevanja odgovoril, 
da z veseljem. In tako sem zadnja tri leta 
smel preživeti kot gojenec nemškega zavoda 
Germanicum ter kot študent papeške univerze 
Gregorijane. Tja se predvideno vračam tudi po 
duhovniškem posvečenju drugo leto. 
Največji dokaz in potrditev svojega klica v 
duhovništvo osebno vidim v velikem Božjem 
zaupanju in varstvu, ki sem ga bil na vseh 
nepričakovanih poteh življenja že deležen. 
Čeprav sem že v osnovni šoli dobro vedel, 
da bom gimnazijo obiskoval v Šentvidu 
nad Ljubljano, me je pot zaradi visokih 
omejitev tisto leto peljala v prej popolnoma 
neznano Vipavo. Tu je bila na delu zagotovo 
Božja previdnost, za katero sem dobremu 
Bogu izredno hvaležen. Prav tako pa tudi za 
študij v Rimu, brez predznanja italijanščine 
in z velikim odporom do tujih jezikov in 
tujine, kar pa je v trenutku škofove ponudbe 
popolnoma izginilo iz obzorja. Ob vseh teh 
dogodkih vedno bolj na lastnem življenju 
izkušam resničnost tistih Pavlovih besed o 
Božji izvolitvi ter njegovem klicu, ki nikoli 
ne ostane brez potrebnih danosti, talentov in 
Božje bližine. 
Zato res z velikim veseljem in odprtostjo 
vstopam na pot, ki mi jo je Gospod pokazal v 
vaši župniji. Zahvaljujem se mu in ga prosim, 
naj me vodi s svojo roko, da ne bom oznanjal 
sebe, temveč Njega, brez katerega nisem nič.   

SEPTEMBER – ZAČETEK 
PASTORLANEGA LETA

Letošnje leto je nenavadno. Koronavirus ga je 
zaznamoval na poseben način. Velika nevarnost 
je, da marsikdo opusti svoje življenjske navade 
in se znajde v nekem vakuumu, ko ne ve ne 
kod ne kam. Skupaj z vsemi ljudmi dobre volje 
moramo iskati načine življenja, ki ne bodo 
ogrozili temeljnih načel našega življenja in nas 



morda oropali celo večnega življenja. Treba se 
bo na marsikaj prilagajati, vendar pa v bistvu 
ostati zvest svojim načelom.
Praznik Marijinega vnebovzetja mi je vlil 
spet nekaj upanja, saj sem po dolgem času 
videl v Podgorici spet množico vernikov in 
lepo sodelovanje. Marsikdo je po epidemiji 
kar opustil obisk svete maše, da o sveti spovedi 
ne govorim. Hvala Bogu, je pa nekaj, zlasti 
možkih, prišlo prav prosit za sveto spoved. 
Odslej, če ne bo kaki izrednih navodil, bomo 
skušali versko življenje živeti po ustaljenih 
navadah. Sveto spoved boste lahko ob nedeljah 
med mašami opravili v spovednici v kiosku, 
ki je enosmerna, zaščitena s polivinilom in 
lahko govorite tudi nekoliko glasneje. Tudi 
vsako soboto je župnik od 10.00 do 11.00 v tej 
spovednici, lahko pa tudi kadar koli pokličete 
duhovnika in se dogovorite za sveto spoved.

Hvala Zagorici in Podgorici, ki sta pripravili 
vse za svete maše ob Marijinem prazniku, in 
Bruhanji vasi, da smo lahko opravili žegnanje 
zunaj. Sedaj nas čaka to še v Predstrugah, v 
Ponikvah pa imamo že maše zunaj in ravno 
tam je udeležba nespremenljiva, tako kot pred 
epidemijo. Hvala Bogu!

Oratorij za birmance bo od 24. do 28. 
avgusta. Prva dva dneva bosta za osmi razred, 
druga za deveti. Sklep oratorija bo v nedeljo 
pri večerni sveti maši, ki bo, če bo ugodno 
vreme, na župnijskem vrtu. Hvala diakonu 
in animatorjem, ki so se potrudili in pripravili 
oratorij. Hrano naj vsak prinese s seboj, saj je 
v teh časih težko pripravljati nekaj skupno. Če 
pa kdo od staršev lahko speče kako pecivo ali 
ima kako sadje, ga bodo veseli.  

Šolo in verouk, ki se začenjata s 1. septembrom, 
bomo  zaenkrat pričeli normalno. Vpis otrok k 
verouku bo razdeljen na dva dni. V sredo, 2. 

septembra, bo vpis učencev od 1. do vključno 
4. razreda, v četrtek, 3. septembra, pa bo 
vpis ostalih učencev. Ob 19.00 bosta najprej 
sveti maši, po njiju pa vpis, za vsak razred v 
drugem prostoru. Uporabljajte maske in si 
razkužite roke.
Pri vpisu boste dobili tudi učbenike, delovne 
zvezke in liturgične zvezke, ki vam bodo 
pomagali lepše praznovati nedelje in praznike.
Že nekaj let darujete pri vpisu 20 evrov za 
kurjavo in stroške katehistinj.
Lahko boste naročili tudi otroško revijo 
MAVRICA, starejši pa lahko naročite 
OGNJIŠČE ali revijo #NAJS. Upamo, da 
boste lahko izvedeli pri vpisu tudi za urnik 
verouka. 

PRVA REDNA SEJA  ŽPS

Dosedanji člani župnijskega pastoralnega 
sveta so dobili od nadškofa zaradi epidemije 
podaljšanje svojega mandata do spomladi. 
Zato vse vljudno vabimo, da bi se na začetku 
pastoralnega leta kot vsako leto dobili na redni 
seji, ki bo v ponedeljek, 7. septembra, ob 
20.00 v sejni dvorani župnišča. Pogovarjali se 
bomo o dogodkih, ki so se zgodili v dolgem 
času, kar se nismo sestali, in naredili načrt za 
prihodnost. Lepo prav vsi vabljeni!

Ponedeljkovo celodnevno češčenje  bomo 
pričeli spet s 7.  septembrom. Lepo vabljeni 
vsi, ki se zavedate veličine in moči molitve. 
Sveta maša bo v kapeli ob pol  osmih, nato pa 
bo čaščenje, kamor lepo vabljeni. Zavedajmo 
se, da nas sam Jezus čaka in da smo z njim 
neizmerno močni.

Župnijska knjižnica tudi s septembrom 
odpira ponovno svoja vrata vsak torek od 
18.00 do 20.00 in vsako prvo nedeljo v mesecu 
med dopoldanskima mašama.



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

Pon. 24. 8. 
Jernej 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

Mimi in vsi Tomoževi 
Franc Juvanc, obl. 

Tor. 25. 8. 
Ludvik 

Dom 
Vid. 
Kom. 

10.00 
19.00 
19.00 

Vinko in Anton Erčulj 
Franc Zakrajšek, Pon. 
Jože Špringer, obl. K. 

Sre. 26. 8. Vid. 7.00 Jožefa in Anton Prijatelj, obl. V. 
Čet. 27. 8. 

Monika 
Vid. 
I. G. 

19.00 
19.00 

Kristina Žnidaršič, obl. V. 
Anton Kastelic, obl. 

Pet. 28. 8. 
Avguštin 

Vid. 
 

19.00 
 

Vsi Blažičevi, Pdč. 
duhovnik Frančišek Novak 

Sob. 29. 8. 
Muč. Jan. Krst. 

Vid. 
 

8.00 
 

Alojz Jamnik, obl. Pdc. 
v zahvalo in priprošnjo 

 

Ned. 30. 8. 
22. med letom 

Feliks 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 19.00 

za farane 
Anton Prhaj, Pon. 
Franci Miklič, obl. C. 
za srečo v zakonu Š. 

Pon. 31. 8. 
Rajmund 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Slavka in Marjan Miklič, obl. V. 
Karel in Kristina Lenarčič 

Tor. 1. 9. 
Tilen 

Dom 
Vid. 
Kom. 

10.00 
19.00 
19.00 

za zdravje 
Tone Klinc, obl. C. 
Marija in Julka Vodičar 

Sre. 2. 9. 
Marjeta 

Vid. 19.00 
 

Antonija in Alojz Ponikvar, obl. Preds. 
v čast Sv Duhu za srečno ver. leto 

Čet. 3. 9. 
Gregor Vel. 

Vid. 
Hoč. 

19.00 
19.00 

Pavle in Ivana Vidmar, obl. Zg. 
starši Zajc in Mišmaš 

Pet. 4. 9. 
Rozalija 

Vid. 19.00 
 

Jože in Ana Žgajnar, C. 35 
 

Sob. 5. 9. 
Mati Terezija 

Vid. 
 

8.00 
  

Milan, Mici in vsi Pečnikovi, Pdc. 
 

 

Ned. 6. 9. 
23. med letom 

Zaharija 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
 
Vid. 

   7.30 
9.00 

 
10.30 

 
19.00 

za farane 
Angela Juvanc, obl. 
Lukatovi, Pon. 
Zalka Škoda, obl. Kom. 
Jakič Stane, obl. Z. v. 
Alojz in Frančiška Miklič, obl. C. 


