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št. 24, 29. november 2020

ALI BO KRŠČANSKA VERA TUDI V 
PRIHODNJEM LETU OBLIKOVALA 

NAŠE ŽIVLJENJE?
Novo liturgično leto začenjamo z berilom iz preroka Izaija, ki nam ob vsej negotovosti, ki jo 
še vedno povzroča pandemija, kaže smer v prihodnje leto. 
Gospod, ti si naš Oče, naš Odrešenik ti je ime. Z velikim upanjem gledamo na Boga, 
vendar v pogledu nanj odkrivamo, da se v našem življenju ne zrcali vedno ljubeč odnos do 
Očeta in Odrešenika. Neredko 
ga preziramo. Kdo je temu kriv?
Ljudje vedno potrebujemo 
nekoga, kateremu pripisujemo 
krivdo za svoje napake in se ne 
obotavljamo iskati krivdo tudi 
pri Bogu. »Če nas imaš tako 
rad, Gospod, zakaj dopuščaš, 
da odhajamo s tvojih poti, da te 
pozabljamo, da živimo, ne da bi 
se ozirali nate?« se človek sprašuje 
že za časa Izaija. O, da bi predrl 
nebo in stopil dol!
Ali bo krščanska vera, ki ji naša 



ADVENT V LETU 
EPIDEMIJE

V tem čudnem letu iz dneva v dan ne vemo, 
kako bo jutri, saj ko to pišem, je slika epidemije 
še zelo težka. Upam pa, da bo, potem ko boste 
dobili Oznanila v roke, že kaj boljša. Vse pa 
ponovno vabim: držimo se navodil, samo tako 
pomagamo k izboljšanju stanja.
Devetdnevnica k Brezmadežni, ki smo jo 
vsako leto pričeli slovesno 29. novembra, 
bomo letos, ker je ta dan nedelja, pričeli v 
ponedeljek, 30. Vsak večer vas vabimo, da bi 
po spletu ob 17.30 z nami molili rožni venec, 
nato pa sodelovali pri pobožnosti in goreče 
prosili Marijo za dušno in telesno zdravje ter 
za vero in medsebojno spoštovanje in ljubezen 
v našem narodu. Tega smo najbolj potrebni in 
brez Božje pomoči se nam slabo piše.
Adventni čas je čas priprave na prihod Boga, 
na božič, ob vsakem srečanju pri maši in 
obhajilu, posebno pa tudi na zadnje srečanje 

družba dolguje toliko zahvale, tudi v prihodnjem letu oblikovala naše življenje? Ali bomo 
izkazali Bogu in sočloveku potrebno spoštovanje, brez katerega kot družba ne moremo živeti 
v miru in blagostanju? Ali se bomo usmerjali po Božjih zapovedih in krščanskih vrednotah?
Ob vseh svojih dvomih v človekove sposobnosti Izaija le zaupa Bogu in njegovi zvesti ljubezni 
do človeka, ki ga je ustvaril. Zaključek današnjega besedila izraža prav to globoko zaupanje 
preroka, ki svoj notranji pogovor slabotnega človeka z Bogom zaključi z zaupnim klicem: 
In zdaj, Gospod, si ti naš oče. Mi smo glina, ti si naš upodabljavec, mi smo delo tvojih rok. 
Seveda bo tudi v novem cerkvenem letu marsikaj odvisno od nas. Ali se bomo pustili oblikovati 
od njega? Ali bomo živeli v zavesti enkratnosti vsakega človeka, v globokem spoštovanju do 
podarjenega življenja, v solidarnostni medsebojni skupnosti, v veri, da bo on dopolnil tisto, 
česar mi ne bomo zmogli?
Ob vseh dvomih tudi mi postavimo čas, ki je pred nami, pod njegov blagoslov ob stvarjenju 
sveta: Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. 

Jože Marketz (od lani krški škof s sedežem v Celovcu)

ob koncu življenja, ko naj bo Kristus naš 
usmiljeni sodnik in nas sprejme v večno srečo. 
Dolge večere izkoristimo tudi za pogovor, 
toda najprej za pogovor z Bogom, nato pa 
med seboj, za kar nam kljub osami rado 
zmanjka časa.
V tem času bo tudi god priljubljenega 
svetnika dobrote, sv. Miklavža. Skušajmo 
biti iznajdljivi in drug drugemu naredimo 
veselje, kakor nam je dal zgled sv. Miklavž. 
Letos za otroke ne bo nobene prireditve in 
obdarovanja, za starejše pa bo KARITAS 
kljub težavam poskrbela in jim izkazala 
pozorno ljubezen. Kristjani smo vedno 
polni upanja, in upamo, da se bo stanje 
s koronavirusom do božičnih praznikov 
izboljšalo in bomo vsaj malo bolj veselo 
praznovali te lepe praznike.
V tam času osame še posebno veliko mislim  
na vse. Pri vsaki sveti maši vse polagam na 
oltar in prosim, da bi čim lažje zdržali te 
nenavadne in za marsikoga težke čase. Ob 



obiskovala bolnike po župniji. Če bi še 
kdo želel obisk duhovnika in prejem 
zakramentov, naj sporoči v župnišče.

Žegnanja v Podgori žal, zaradi epidemije ne 
bo.  

Mohorjeve knjige čakajo naročnike v 
župnišču. Zanimivo in koristno v času 
epidemije. Mohorjeve knjige neprekinjeno 
izhajajo že 170 let. Ustavile jih niso ne 
vojne, ne COVID-19. Z njimi ohranjamo 
Slomškovo izročilo ter žlahtnost slovenske 
besede in branje, ki bo pritegnilo vse 
ljubitelje dobre knjige, še posebej krščanske 
misli. Prednaročniška cena knjig je 49 EUR, 
redna cena je 69 EUR, skupna vrednost 
knjig iz zbirke pa je 124 EUR. Izkoristite 
prednaročniško ceno, ki je do konca 
februarja za naslednje leto.

Stenski in Marijanski koledarji se tudi 
dobijo v župnišču.

Ob smrti Jožeta Zevnika je dala za 1 mašo 
tudi Andreja Draženovič z družino. 

ponedeljkih, ko sem sam pred Jezusom, se 
posebno združim s tistimi, ki prihajate vsak 
ponedeljek k molitvi za vso župnijo. 
Mnogi spremljate sveto mašo po spletu, 
nekateri celo iz domače župnije. Kot smo 
oznanili v nedeljo, se je moral diakon Boštjan 
vrniti v semenišče, bo pa kot navadno prihajal 
v četrtek in bo pri nas do nedelje.
Vedno znova nas vse v župnišču presenečate s 
svojo pozorno dobroto; zdaj je vrečka solate, 
drugič hlebček domačega kruha, steklenico 
bezgovega sirupa, pa piškote spečete in še 
nam pošljete in podobno. Sam se ne čudim, 
ker vas že poznam, diakon pa je presenečen, 
med kako dobrimi ljudmi živimo. Bog vam 
povrni!
Adventni koledar, ki ga vsak advent 
dobijo šolarji, bomo skušali na nek način 
posredovati vsem, ki hodijo k verouku. Za 
vsako verno družino bo dober pripomoček za 
pripravo na božične praznike. Radi ga skupno 
uporabljajte. Darove pa, ki jih boste namenili 
za misijone, boste šolarji prinesli kot vedno na 
praznik treh kraljev k svetim mašam.

Prvi petek, 4. 12., bova duhovnika 



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

Pon. 30.11. 
Andrej, ap. 

Vid. 
 

18.00 
 

Janez Novak, Vid. 32 c, obl. 
Vsi Shawishevi 

Tor. 1. 12. 
Edmund 

Vid. 
 

18.00 
 

Vinko Novak, obl., Zg. 35 
Anton Hren, Kom. 

Sre. 2. 12. 
Vivijana 

Vid. 18.00 Jože Zevnik, 30. dan 
Frančiška Novak, obl., Vid. 

Čet. 3. 12. 
Frančišek Ks. 

Vid. 
 

18.00 
 

Tina, Franc in starši Glač, B. v. 
Rozalija Maslo, Vid. 

Pet. 4. 12. 
PRVI PETEK 

Vid. 
 

18.00 
 

Za občino 
Vinko in Marija Erčulj, obl., Zg. 

Sob. 5. 12. 
Sava, Pina 

Vid. 
 

18.00 
 

Rudolf in Marija Strah, obl., K. 
Jože in Marija Strah, obl. 

 

Ned. 6. 12. 
2. adventna 

Miklavž 

Vid. 
 

   9.00 za farane 
Julija in Franc Škulj, Pon. 
za zdravje I. G. 
Za neverne v našem narodu 

Pon. 7. 12. 
Ambrož 

Vid. 
 

18.00 
  

Irena in Zoran Roganovič 
V čast sv. Tadeju za zdravje 

Tor. 8. 12. 
BREZMADEŽ

NA 

Vid. 
Kom. 

18.00 
 

Janez, Mimi in Majda Kastelic, Pon. 
Za župnijo in vso mladino 

Sre. 9. 12. 
Valerija 

Vid. 18.00 
 

Starši n bratje Nose in Zupančič, K. 
Terezija in Anton Čebular 

Čet.10.12. 
Loretska M.B. 

Vid. 18.00 
 

Nace Meglen, Pon. 
Za duše v vicah 

Pet.11.12. 
Damaz 

Vid. 18.00 
 

Kristina Brodnik, obl., K. 
Mari in starši Kavčič, Klavsovi in Hrenovi 

Sob. 12.12. 
D.M. iz Gvada. 

Vid. 
 

8.00 
 

Vsi Zavčevi, Pon. 
Janez in starši Zakrajšek, obl., K. 

 

Ned. 13.12. 
3. ADVENTNA 

Lucija 

Vid. 
 

   9.00 
 

Za farane 
Vsi Maroltovi, Pdg. 
Za neverne v našem narodu 


