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LETO SVETEGA JOŽEFA
V prejšnji številki naših župnijskih Oznanil sem napisal, da je papež Frančišek 
posvetil  letošnje leto svetemu Jožefu. Celo leto vam bom skušal 
na kratko predstavljati tega velikega svetnika in kaj pomeni 
nekaterim znanim ljudem. Še bolj pa bo lepo, če boste 
vi napisali, kaj vam ta svetnik pomeni. Marsikdo 
ima z njim kako posebno izkušnjo, zakaj je ne bi 
delil z drugimi.

Pa naj za začetek sam povem, kaj  meni 
pomeni sveti Jožef in kako sem čutil 
njegovo pomoč in varstvo. Kot otroku 
mi je bil posebno drag ,  ko  sem ga 
gledal v jaslicah, ko je se sklanjal nad 
novorojenim Jezusom in potem kot oče in 
gospodar svete družine podobno kot večina 
očetov in mož skrbel za vsakdanje potrebe 
svojih najbližjih. Potem sem slišal, kako je on 
zavetnik umirajočih, varuh svete Cerkve, zavetnik 
družinskih očetov in mož in še marsikaj.

Ko sem postal župnik in moral začeti tudi gospodarsko skrbeti za veliko župnijsko 



PEPELNICA IN POST

V sredo, 17. februarja, je pepelnica in z 
njo začetek postnega časa. Ta dan je strogi 
post, ko se sme odrasel vernik najesti do 
sitega le enkrat na dan, vsi pa smo se 
dolžni zdržati mesa in mesnih jedi. Strogi 
post je samo še na veliki petek. Vse petke 
v postu je zdržek od mesa in mesnih 
jedi, ki ga je druge petke v letu možno 
nadomestiti s kakim dobrim delom 

družino, ko sem videl, kako stara kaplanija nikakor ne ustreza potrebam župnije, in 
ko je vsa župnija računala na gradnjo novega župnišča, sem se posebej spomnil nanj. 
Nekje sem dobil lepo njegovo sliko. Dal sem jo v zvezek, kamor sem zapisoval vse 
v zvezi z gradnjo župnišča in ga vsak dan prosil: blagoslavljaj naše delo. Ti razumeš, 
kako je graditi s skromnimi sredstvi, ti veš, kako je težko, ko včasih zmanjka denarja, 
volje, idej. Pomagaj in izprosi pri Jezusu, ki ti je bil pokoren in vdan kot sin. Čutil 
sem njegovo pomoč, in potem ko smo gradili dom Svete Terezije pa tudi druga 
obnovitvena dela, sem vedno zaupal svetemu Jožefu. Zmeraj se je izkazal kot modri 
in zvesti skrbnik in varuh, kot svetovalec in tolažnik. Iz srca vsem priporočam, še 
posebno, ko kaj načrtujete in gradite: izročite to svetemu Jožefu, ne bo vam žal.

(obisk bolnika, maše, več molitve itn.)
Na pepelnico vabljeni k spokornemu 
obredu pepeljenja ob 8.00 in 18.00. Vse 
petke in nedelje pa h križevemu potu. 
Kdor le more, naj vsak dan moli križev 
pot za prenehanje korone. 
Korona ne pojenja. Vse mora biti na nek 
način podrejeno njenim zakonitostim, 
zato se v župniji, ki je dokaj utečena 
v redno pastoralno delo, bolj malo 
dogaja. 



Stiki so nevarni. Mnogi, ki vam maša 
in zakramenti veliko pomenijo in se 
počutite zdravi, z veseljem prihajate, 
bodisi ob nedeljah bodisi ob delavnikih. 
Hvala vsem, ki dajete zgled.

Duhovna povezanost
Kot duhovnik in vaš župnik čutim tesno 
povezanost z vso župnijo. Ko ne morem 
na obiske osebno, vas nosim vse na obisk 
k tistemu, ki zna vse urediti tako, kot 
je prav, k Jezusu v tabernaklju. Njemu 
priporočam že tiste, ki se bodo letos 
rodili, novorojenčke, majhne otroke, naše 
drage šolarje in mladino, naše zakonce in 
starše, vse, ki nosijo kakršno koli bolezen 
in starost. Jezus ve za vsako stisko, ima za 
vsakega pravo besedo on vsakemu posebej 
govori, kako je »dragocen v njegovih 
očeh«, in mu ponavlja kot pri krstu: »Moj 
ljubljeni sin ali hči si, zelo sem te vesel.« 
Kar prosi nas, naj mu zaupamo in naj se 
ne bojimo, saj je On z nami.
Posebej čutim ob Jezusu, da ste z menoj 
vsi, ki ste prihajali ob ponedeljkih in 
petkih k čaščenju, da sta z nami naši sestri 
klarisi, ki sta veliko pred Jezusom, in tako 
tvorimo skupnost, ki kliče blagoslov prav 
na slehernega izmed nas.

Marijina sporočila   
Neka gospa mi je poslala sporočilo 
naše nebeške Matere. Takole pravi: 
»Otroci moji, molite, veliko molite. 
Satan še vedno grozi s koronavirusom 
in želi uničiti človeški rod. Tako se želi 
maščevati ljudem, saj se zaveda, da mu je 
čas štet. Kljub temu da se je mnogo ljudi 
odvrnilo od Boga, mnogi tudi goreče 
molijo in spoštujejo Božje zakone in se 
držijo resnice. Satana najbolj boli, če se 
imajo ljudje radi, molijo in iščejo Boga.«

VEROUK  in življenje po veri 
Ze lo  sem hva ležen diakonu in 
katehistinjam, da na daljavo skrbijo 
za verouk. Birmanske skupine pa tudi 
mladinske in nekatere zakonske se 
dobivajo po aplikaciji Zoom. Smo pa 
v tem času na posebno pomembni 
preizkušnji. Vera ni znanje, vera je 
življenje. Hudobni duh vse ve o veri, 
pa ji najbolj škoduje. V tem času ste na 
veliki preizkušnji starši in stari starši. 
Včasih sploh ni bilo posebnega verouka, 
pač pa so se otroci vere naučili od zgleda 
staršev. Z njimi so se pogovarjali, z 
njimi so molili, z njimi so hodili k maši 
in prejemali zakramente in živeli po 
veri. Skušajte, dragi starši in stari starši, 
to izkušnjo živeti v sedanjih časih. Pri 
vsaki hiši imate Sveto pismo. Naj vsaj za 
nekaj časa umolknejo televizija in druga 
občila. Preberite kak odlomek, zlasti iz 
evangelijev, se o njem kratko pogovorite, 
izrazite kako zahvalo in prošnjo in nekaj 
zmolite. To bo najbolj povezalo vse z 
Bogom in vas med seboj. To vam bo tudi 
pomagalo živeti po nauku Jezusa, kar je 
pravzaprav krščanstvo.

SVETE MAŠE IN 
PREJEMANJE 
ZAKRAMENTOV 

Oba duhovnika in še nekateri drugi smo 
že prejeli cepivo, še vedno pa smo se vsi 
dolžni držati vseh navodil proti okužbi. 
Zbiranja v skupinah niso dovoljena. 
Zato ni nobenih srečanj skupin ali vaj. 
Pri obisku svete maše in prejemanje 
zakramentov spovedi in obhajila smo 
se dolžni držati razdalje, razkužiti roke 
in imeti masko. Nikakor se po obredu 
ne smemo zadrževati v pogovoru. 



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

OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti Ane Marije Marolt 
so dali za 1 mašo tudi 
Šporarjevi – Videm, za 1 mašo 
pa Bojana.

Ob smrti Marije Cimperman 
je dala dar za cerkev in za 1 
mašo Zalka Jeršin.

Ob  smr t i  ANTONIJE 
ZUPANČIČ sta dala dar za 
cerkev in za 3 maše mož in 
sin. Enako sta dali družini 
Zupančič in Škrjanc. Dar za 
cerkev in za 1 mašo pa je dala 
Ana Strah, Kom. 8.

Ob smrti ANE ADAMIČ so 
darovali: sin Aleš dar za cerkev 
in za 5 maš. Sin Dušan, sin 
Franci in hči Anica so dali 
vsak dar za cerkev in po 2 
maši. Dar za cerkev in po 2 
maši so dali tudi Muhovi in 
Milka Adamič. Dar za cerkev 
in 1 mašo so dali Polančevi, B. 
v., in Turkovi – Hrastov dol. 
Po 1 mašo pa so dali: Brane in 
Tončka Kadunc, Borut Šircelj 
z družino, Škodovi – Pdg., 
Novakovi – Pdg., Primaževi 
–Pdg., Mohorjevi – Kom., 
Jože – Vrhnika, Gregorjevi 
– Kom., Mija, Velike Lašče, 
in Tekavčevi – Žvirče, za eno 
mašo so dali Lovšetovi.

Pon. 8. 2. 
Bakhita 

Vid. 
 

18.00 
 

Anton in Milena Adamič, obl., Kom. 
Jože in Roza Klinc, C. 62 

Tor. 9. 2. 
Apolonija 

Vid. 
 

18.00 
 

Alojz Prijatelj, obl., K. 120 
Nadica in starši Berus 

Sre. 10. 2. 
Sholastika 

Vid. 8.00 pokojni druž. Novak, Z. v. 
v zahvalo za zdravje N. L. 

Čet. 11. 2. 
Lurška M. B. 

Vid. 
 

18.00 
 

Frančiška Tekavčič, 30. dan 
Frančiška Novak, Kom. 

Pet. 12. 2, 
Humbelina 

Vid. 
 

18.00 
 

Antonija Zupančič, 30. dan 
Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v. 

Sob. 13. 2. 
Jordan 

Vid. 
 

8.00 
 

Marija Marolt, 30. dan 
Jože, Mojca, Zarika Šuštar, M. v. 

 

Ned. 14. 2. 
6. med letom 

Valentin 

Vid. 
 
Vid. 
 
Vid. 

8.00 
    
 10.00 
  
18.00 

za farane 
Nežka in Franc Somrak, obl., Pon. 
za neverne v našem narodu 
Anton in Marija Adamič, Pon., obl. 
Anton Francelj, obl., Vid. 
za Sarino zdravje 
Frančišek Novak, duh. 

Pon. 15. 2. 
Klavdij 

Vid. 
 

18.00 
  

Fani Gorenc 
Julija Novak 

Tor. 16. 2. 
Julijana 

Vid. 
 

18.00 
 

Marija Nose, 8. dan 
Franč. in Janez Tomšič, A. Erčulj, Zg. 

Sre. 17. 2. 
PEPELNICA 

Vid. 8.00 
 

18.00 

ZA BLAGOSLOVLJEN POST 
Jože Brodnik 
Julija in Franc Škulj, Pon. 
za zdravje T. B. 

Čet. 18. 2. 
Franč. regis 

Vid. 8.00 
 

Janez Mohorič, obl., Pon. 
starši Žgajnar. Z. v. 49 

Pet. 19. 2. 
Konrad 

Vid. 18.00 
 

Jože Erčulj, Z. v., obl. 
Vodičarjevi, Pon. 

Sob. 20. 2. 
Jacinta,Franč. 

Vid. 
 

8.00 
 

Ana Adamič, 30. dan 
Anton in Ivanka Vodičar, obl., B. v. 

 

Ned. 21. 2. 
1. POSTNA 
Peter, Irena 

Vid. 
 
Vid. 
 
Vid. 

   8.00 
 

10.00 
 

18.00 

za farane 
po namenu A. T. H. 
Alojz Hočevar, obl., Kom. 
za neverne v našem narodu 
Amalija Grandovec, C., obl. 
Jože in Marija Marolt, Vid. 


