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LETO SVETEGA JOŽEFA
Ob 150. obletnici razglasitve svetega 
Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve 
je papež Frančišek 8. decembra 2020 
z apostolskim pismom »Z Očetovim 
srcem« (Patris'corde) napovedal 
posebno leto svetega Jožefa, ki bo trajalo 
do 8. decembra 2021. 
V pismu papež izpostavlja nekatere 
lastnosti svetega Jožefa: »On je iz svojega 
življenja naredil darovanje samega 
sebe v ljubezni. V njem je Jezus videl 
Božjo nežnost. Tudi Jožef je podobno 
kot Marija izrekel svoj »Zgodi se!« in 
sodeloval pri skrivnosti odrešenja.«
Sveti Jožef je pogumen in ustvarjalen 
oče, zgled ljubezni do Cerkve in do 
ubogih. 
Spoprijema se s konkretnimi problemi 
svoje družine, tako kakor vse druge 
družine na svetu. Zato je velik zavetnik 
družinam v stiskah. 



Kot oče nas uči vrednosti, dostojanstva in veselja do dela. Kot pošten tesar, ki je 
delal, da je zagotovil vzdrževanje svoje družine, nas uči tudi vrednosti, dostojanstva 
in veselja, ko jemo kruh, sad svojega dela. 
Postavljen je za zgled očetom, ki to postanejo ne z rojstvom otroka, ampak ko se 
odločijo, da sprejmejo skrb za otroka in prevzamejo odgovornost zanj. Obenem pa 
je zgled pravega očetovstva tudi vsem voditeljem v družbi in v Cerkvi. 

V marsikateri hiši imate sliko svetega Jožefa. V naši župnijski cerkvi imamo njegovo 
sliko na stranskem oltarju svetega Andreja zgoraj. Radi jo poglejmo in se priporočimo 
temu mogočnemu zavetniku. Posebej mu priporočimo naše može in očete, naše 
družine in vso Cerkev, naj nam pomaga v gmotnih in duhovnih stiskah.

mnogi sledijo temu, kar slišijo. Hvala 
Bogu, da je veliko ljudi, ki znajo misliti s 
svojo glavo in ne nasedajo tem zdraham. 
Molimo za zdravo pamet!

Podaljšanje mandata članom ŽPS so 
slovenski škofje zaradi epidemije določili 
do jeseni 2021, ko naj bi bile volitve.

Pomagajmo prizadetim s 
potresom na Hrvaškem

Verjetno ni nikogar, ki ne bi slišal za 
katastrofalni potres na Hrvaškem. Več 
kot 5000 hiš je poškodovanih, mnogi so 
ostali brez varnega doma. Potrebujejo 
našo solidarnost in sočutje. Slovenska 
KARITAS zbira prispevke in Slovenci 
smo že veliko prispevali za pomoč 

Teden molitve za edinost, ki je sedaj, ko 
vam to pišem, se bo končal v ponedeljek, 
25 januarja.  Izbrana tema »Ostanite v 
moji ljubezni: obrodili boste obilo sadu« 
se nanaša na 15. poglavje Janezovega 
evangelija, ki govori o Jezusu kot resnični 
vinski trti (glej Jn 15,1-17). Ostati v 
Božji ljubezni pomeni spraviti se s sabo. 
Tema »izraža poklicanost k molitvi, 
spravi in enosti Cerkve ter človeštva. 
Vse vabim, da bi pogosto v svoje molitve 
vključevali edinost in prijateljstvo v 
našem narodu. Posebej je boleče, ko 
so naši dominantni mediji, nacionalna 
televizija, Pop tv in skoraj vsi časopisi 
levo usmerjeni in mislijo, da samo levo 
usmerjena opcija mora vladati našo 
državo. V nevoščljivosti, ker sedanja 
vlada, kljub tako težkim razmeram in 
tolikemu metanju polen pod noge, 
uspešno vodi naš narod, so do nedavnega 
potvarjali, omalovaževali in posmehljivo 
govorili o vseh ukrepih vlade proti 
koronavirusu. Prav ti mediji so najbolj 
krivi, da je pri nas toliko okužb, saj 



Marsikateri duhovnik je iz srca hvaležen 
naši župniji. Domača duhovnika in 
diakon pa se najlepše zahvalimo vsem, 
ki prinašate darove za naše vzdrževanje 
(biro). Vaša dobrota je izredna. Bog vam 
tega ne bo pozabil.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti Jožeta Zevnika so dali za 1 mašo 
tudi Matevščevi (B. v.).

Ob smrti Jožefa Kralja so dali za 1 mašo 
tudi Lovšetovi iz Podgore.

Ob smrti ANE KASTELIC sta darovali 
dar za cerkev hčerki Brigita in Ksenja, 
Ema Zevnik, Anton in Marija Pajk, ter 
soseda Julij in Fani Kralj. Dar za cerkev 
in za 1 mašo sta dali nečakinji Marija in 
Jelka. Za 2 maši je dala Fani Perko, po 
eno mašo pa Anica Košir, druž. Gorenc, 
Mlakarjevi – Ljubljana in Metka Grm 
– Pdc.

Ob smrti FRANČIŠKE TEKAVČIČ 
so dali dar za cerkev in po 2 maši sin 
Gregor, sin Jože, hči Majda, hči Mateja in 
nečakinja Štefka. Tomšičevi iz Zg. so dali 
dar za cerkev. Po 2 maši so dali mož Jože, 
Marija Camplin in Alojzija Petrič. Po 1 
mašo pa so dali Tone in Marija iz Žvirč, 
Drobničevi, vnuk Miha in Strletovi – 
Malo Ločnik.

Ob smrti MARIJE MAROLT so dali 
za gregorjanske maše ter dar za cerkev 
in po 5 maš brat France, sestri Milka 
in Tina ter Zoretovi – Kamnik. Nečaki 
Alenka, Marko, Aleš, Gregor, Peter, 
Marjeta, Simon, Bernarda in Mateja so 

prizadetim. Pod korom boste na mizici 
našli položnice. Če kdo more, naj nakaže 
svoj dar. 

O verskem življenju v župniji bi v teh 
čudnih časih težko človek sodil. Tisti, 
ki prihajate v cerkev, se strogo držite 
predpisov, kar je zelo pravilno, in smo 
vam iz srca hvaležni. Drugi molite doma 
in spremljate svete maše po spletu. 
Ne pozabimo, da smo v Božjih rokah. 
»Kadar je velika sila, je Božja roka 
najbolj mila«, na ta pregovor se pogosto 
spomnimo. Dobrepoljci ste pameten 
in veren narod. Na to sem neskončno 
ponosen. Zaupajmo, da se »bodo 
vremena Kranjcem spet zjasnila in nam 
bodo milejše zvezde spet sijale«, kakor je 
zapisal Prešeren.

Veliko smo imeli te dni pogrebov. Bili so 
to v glavnem starejši ljudje, nekatere pa je 
dokončno spravil na oni svet tudi kovid. 
Bodimo previdni!

Zelo veliko dajete za svete maše. 



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

dali vsak po 1 mašo. Prav 
tako so dali po 1 mašo 
Šinkovčevi, Jože Babič 
– Vrhnika, Polde Puželj, 
Rozi Šmalc, Matic Puželj, 
Strnadovi – Videm, Janez 
Hribar, Tone Marolt 
– Kranj, Klančarjevi – 
Videm in Marija Novak. 
Franc Lenarčič je dal za 2 
maši, Albin Babič pa dar 
za cerkev.
Franc Marolt  je  dal 
z a  1  m a š o  t u d i  z a 
Smrekarjevega Toneta.  

O b  s m r t i  M A R I J E 
DROBNIČ sta dala dar za 
cerkev hčerka in sin.

O b  s m r t i  M a r i j e 
Cimperman je dala dar za 
cerkev in za 1 mašo Ivka 
Škantelj.  Gregorjevi iz 
Brezij pa so dali za 2 maši.

 

Pon. 25. 1. 
Spreob. Pavla 

Vid. 
 

18.00 
 

Zvonimir Zabukovec, 8. dan 
Rozi in Tone Vidmar, obl., Zg. 

Tor. 26. 1. 
Timotej, Tit 

Vid. 
 

18.00 
 

Marija Marolt, 8. dan 
Anton Pugelj, 30. dan 
Dušan Buščaj, Kom. 

Sre. 27. 1. 
Angela Merici 

Vid. 8.00 Frančiška Tekavčič, 8. dan 
Janez Šuštar, obl., M. v. 
Fani Gorenc 

Čet. 28. 1. 
Tomaž Akv. 

Vid. 
 

18.00 
 

Jožef Kralj, 30. dan 
Amalija Sebanc, obl. 

Pet. 29. 1. 
Valerij 

Vid. 
 

18.00 
 

Antonija Zupančič, 8. dan 
Stanislav Buščaj, obl., Predst. 

Sob. 30. 1. 
Hijacinta 

Vid. 
 

8.00 
 

Franc in Kristina Ljubič, obl., Zg. 
Jože Prijatelj, Vid. 

 

Ned. 31. 1. 
4. med letom 
Janez Bosko 

Vid. 
 
Vid. 
 
Vid. 

8.00 
    
 10.00 
  
 18.00 

za farane 
vsi Kališčarjevi, Pdc. 
Janez Šporar, obl. Pdc. 
za neverne v našem narodu 
bratje Kovačič 
v zahvalo M. G. 

Pon. 1. 2. 
Brigita Irska 

Vid. 
 

18.00 
  

Ana Kastelic, 30. dan 
Kristina Lenarčič, obl., Pon. 

Tor. 2. 2. 
SVEČNICA 
Simeon in 

Ana 

Vid. 
 
Vid. 

9.00 
 

18.00 

Jože in Mara Škulj, Pon. 
vsi Glavanovi 
Marija Prijatelj 
Iva in Anton Meglen, K. 72 ,obl. 

Sre. 3. 2. 
Blaž 

Vid. 8.00 
 

Edvard, Ivana in Alojz Lenarčič, Zg. 
Franči, Tone in Karel, Pon. 

Čet. 4. 2. 
Oskar 

Vid. 
 

18.00 
 

Marija Drobnič, 30. dan 
v zahvalo za zdravje S. T., Kom. 

Pet. 5. 2. 
Agata 

Vid. 18.00 
 

Jože Adamič, obl., Kom. 
za zdravje A. T. 

Sob. 6. 2. 
Pavel Miki 

Vid. 
 

8.00 
 

Ana Adamič, 8. dan 
Mari Babič in vsi Tekavčevi, Zg.  

 

Ned. 7. 2. 
5. med letom 

Rihard 

Vid. 
 
Vid. 
 
Vid. 

   8.00 
 

10.00 
 

18.00 

za farane 
Alojz in vsi Oblakovi, Pon. 
Ivan Hočevar, obl., Pdc. 
po namenu T. S. 
za neverne v našem narodu 
druž. Košir, dom 


