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»DALEČ OD OČI, DALEČ OD SRCA«
Pregovor, ki je vedno resničen. Če se dalj časa z nekom ne vidim, če z njim ne gojim 
stikov, kmalu izgine tudi vsaj delno iz mojega srca. Korona virus spet močno posega 
v naša življenja. Bojimo se ponovnega zaprtja in  osamitve. Tudi župnijsko življenje 
je s tem zelo prizadeto. Prav to se je danes zgodilo. Tudi srečanja malih skupin do 
nadaljnjega ne bo, čeprav je bilo do sedaj to možno. Oznanila so že bila napisana, 
a sedaj moramo marsikaj spremeniti. 

Navodila glede verouka boste dobili na Facebook strani Župnije Dobrepolje. 

Maš z ljudstvom v teh zaostrenih 
razmerah ne bo, bo pa duhovnik 
vsak dan sam obhajal sveto mašo 
po namenu.  

Vsak posameznik pa lahko 
pokliče duhovnika za sveto 
spoved in prejem obhajila. Cerkev 
bo odprta vsak dan, tako da 
je možnost za osebno molitev, 
hkrati pa prejmete tudi Oznanila 
v tiskani obliki.  



KARLO ACUTIS IN 
NJEGOVA »AVTOCESTA V 
NEBESA«

10. oktobra je bila v Assisiju dolgo 
pričakovana beatifikacija (zaradi 
svetovne epidemije so jo namreč 
morali preložiti) mladega najstnika 
Karla Acutisa, ki je zaradi agresivne 
in neozdravljive oblike levkemije 
umrl pri svojih 15 letih, leta 2006. 
Kaj je tega fanta, ki si je želel biti 
zgolj »normalen« najstnik, naredilo 
tako posebnega, da ga bomo komaj 
14 let po smrti že lahko častili kot 
blaženega?«

Rodil  se je  3.  maja 1991 v 
Londonu, bil je edinec v premožni 
italijanski družini. Že kot otrok 
je bil nekaj posebnega: ubogljiv, 
dober in prijazen, radodaren 
do drugih in otroško pobožen. 
Veliko časa je z družino preživel 
na potovanjih, a povsod so morali 
izbirati hotele blizu cerkve, da je 
lahko šel k maši. A bil je tudi zelo 
prizemljen, otrok svojega časa: 
igral je igrice, se zabaval, smučal 
in igral saksofon. Rad je gledal 
filme, zlasti kriminalke, predvsem 
pa je bil navdušen računalničar in 
ustvarjalec spletnih strani. 

Od svojega prvega obhajila (star je 
bil sedem let), je bil vsak dan pri 
sveti maši in obhajilu, pred ali po 
njej pa se je vedno pomudil tudi pri 
češčenju Najsvetejšega. Že kot otrok 
je moral vedno, kadar je šel mimo 
cerkve, Jezusu »poslati poljubček«. 
Kasneje je s starši obiskal kar 136 
krajev, kjer so se zgodili evharistični 
čudeži in jih pod pokroviteljstvom 
Vatikana predstavil na spletu. S 
svojim računalniškim znanjem 
je namreč krepko presegal svoje 
vrstnika, bil je odličen programer 
in  poznava lec  računalnikov. 
Pomagal je pri postavljanju več 
spletnih strani in sam oblikoval 
virtualni muzej s štirimi odmevnimi 
razstavami: Evharistični čudeži po 
svetu; Marijini klici, prikazanja in 
svetišča po svetu; Angeli in demoni; 
Pekel, vice in nebesa. 

Spovedoval se je vsak teden, tudi 
manjših pomanjkljivosti, saj je bila 
spoved zanj milost za odstranitev 
vsega, kar je oviralo njegov duhovni 
napredek. V molitvi se je vsak dan 
zatekal k Mariji, ki je bila poleg 
evharistije in spovedi drugi steber 
njegove duhovnosti. Vsakodnevni 
molitvi rožnega venca je pridruževal 
številne pobožnosti njej na čast; 
veliko sta mu pomenila Lurd in 
Fatima. »Biti blizu Karla je bilo kot 
biti blizu vodnjaku sveže vode«, je 
povedala njegova mama. Umrl je 
12. oktobra 2006, njegovi zemeljski 
ostanki pa počivajo v cerkvi Marije 
Velike v Assisiju. 



v oktobru so imeli rožnovensko duh. 
obnovo.

100 letnico je praznovala Martinova 
mama iz Male Ilove gore. Živi v ljubeči 
skrbi svojih hčera, je še vedno čila in 
zdrava, kar ji vsa župnija želi tudi v 
bodoče.  Njena hiša je vsa obdana s 
cvetjem in z vso ljubeznijo je dolga leta 
gojila in dajala lilije za farno cerkev. 
Hvaležni smo ji za zgled velikodušnega 
krščanskega življenja. Naj jo Bog bogato 
podpira še naprej!

SVEČKE KARITAS: Spet so na voljo 
svečke Karitas. Dobite jih v farni cerkvi.

Nekaj njegovih misli: 
»Vse svoje trpljenje želim podariti za Gospoda, za papeža in za Cerkev. 
Nočem iti v vice; hočem iti naravnost v nebesa.«
»Vsi se rodijo kot originali, vendar pa mnogi umrejo kot fotokopije.«
»Žalost je pogled, usmerjen vase, medtem ko je sreča pogled, usmerjen k 
Bogu.«
»Ne jaz, ampak Bog.«
»Evharistija je moja avtocesta za nebo.«
»Ko smo na soncu, zagorimo, ko pa se postavimo pred Jezusa v evharistiji, 
postanemo sveti.«

Praznik VSEH SVETIH

O načinu obhajanja praznika VSEH 
SVETIH boste obveščeni naknadno, 
spremljajte spletno stran na FB.

Priprava na birmo poteka v naši župniji 
pod skrbnim vodstvom diakona Boštjana. 
Do nadaljnjega bodo priprave potekale 
zgoj preko interneta. Na jesensko 
pastoralni konferenco duhovnikov je 
prišel tudi g. nadškof, ki bo naslednje 
leto birmovavec v naši dekaniji. Ker so 
razmere zaradi korona virusa težke, smo 
določili datume vnaprej. Zaradi šole je 
najprimernejši datum okoli 1. maja, ki 
bo v soboto. Ob pol devetih bo birma v 
Škocjanu, ob pol enajstih pa na Vidmu. 
Sedaj so izleti in potovanja otežena, zato 
smo prepričani, da bo ta datum ustrezal, 
še posebno ker je potem še nedelja in ni 
treba takoj v službo. Večina župnij ima 
birme ob sobotah.
Birmanci so navadno v letu birme opravili 
devet prvih petkov. Lepo vabimo tudi 
letošnje birmance, da bi to naredili, 



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

Pon.19.10. 
Pavelod križa 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

Jože in Frančiška Zajec, obl. Vid. 
Jože in Marija Škulj 

Tor.20.10. 
Rozalina 

Vid. 
 
Kom. 

19.00 
 

19.00 

Anka Prelesnik, 8. dan 
Frančiška Kralj, 8. dan 
Anton Meglen, 30. dan 
Janez Novak 

Sre.21.10. 
Uršula 

Vid. 7.00 Marija in Jože Adamič, obl. 
v zahvalo 

Čet.22.10. 
Janez Pavel II. 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

19.00 

Ivanka, Jože in Anton Zupančič, Pdc. 
Ivan Žnidaršič, obl. Vid. 16 
Rudolf in Angela Goršič, obl. 
Marija Tomšič 

Pet.23.10. 
Janez Kapistr. 

Vid. 
 

19.00 
 

Leopold in vsi Pečnikovi, Pdc. 
Alojz Strnad, C. Obl. 

Sob.24.10. 
A.M. Claret 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
 

19.30 

vsi Anžetovi, C. 9 
v zahvalo za Božjo pomoč 
vsi Pirčevi, brata in sestra 

 

Ned.25.10. 
30. med letom 
žegnanjska 

Krišpin 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
  
 10.30 
 19.00 

za farane 
Miro Adamič, obl. 
Marija Škulj 
Milan Zevnik, Pdc. 
Feliks Perko, obl. Z.v. 
Stane Pugelj, obl. v. 

Pon.26.10. 
Lucijan 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Rezka Novak in družina 
vsi Hren in Dren, Pon.18 
Anton Pavlin 

Tor.27.10. 
Sabina 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Milka Ahačevčič, obl. Pdč. 
Kristina Tomšič, obl. 
Jože Mustar 

Sre.28.10. Vid. 7.00 vsi Škrljevi, Zg. 
Čet.29.10. 
Mihael Rua 

Vid. 
 

19.00 
 

Rozi in Franc Klinc, obl. C. 
Marija Kastelic, obl. C. 

Pet.30.10. Vid. 19.00 Antonija Kovačič,  obl. Zg. 
Sob.31.10. 

Volbenk 
Vid. 
Kom. 

8.00 
 19.30 

Jože Babič, obl. Zg. 
Marija Logonder 

 

Ned.1.11. 
VSI SVETI 

Dan spomina 
na mrtve 

Vid. 
Vid. 
 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

 
10.30 
14.00 

za farane 
vsi Tomšič, Pon. 
Jože Brodnik 
Ljubica Strnad in vsi Štacnarjevi 
starši in bratje Joškini, C. 

OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI:

V Predstrugah je umrla 
in bila pokopana na 
Žalah MARIJA BUCIK. 
Vsi, ki ste jo poznali se je 
spomnite v molitvi.

O b  s m r t i  A N K E 
PRELESNIK je dal dar za 
cerkev nečak Franci, za 2 
maši pa Tomoževi.
O b  s m r t i  L u d v i k a 
Cimerman je dala za 2 
maši Marija Kužnik.

Ob smrti FRANČIŠKE 
KRALJ so darovali: dar 
za cerkev in za 2 maši je 
dal sin Tone, ostali otroci 
pa še dar za cerkev in za 
3 maše. Za 2 maši je dala 
Marija Podobnikar, po 1 
mašo pa so dali: Lovretovi 
iz Rebric, nečaki in 
nečakinje iz Dobrave, 
sestra Pavla iz Dolenje 
Straže, nečaki iz Dolenje 
Straže, Marija Drnulc in 
Prhajevi iz Predstrug.


