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KAJ MI POMENI SVETI JOŽEF
Kot otrok se spominjam, da smo doma vsako jutro poleg 
jutranjih molitev molili še litanije sv. Jožefa. Zvečer pa 
na koncu litanije Matere Božje. Molitve je vodil vedno 
ata. Kar hitro sem se litanij naučil na pamet. 

Kot ministrant sem na praznik sv. Jožefa posebej 
občudoval starejše može, kako so se za praznik svečano 

oblečeni udeležili svete maše. To je bilo v Notranjih 
Goricah. Med temi možmi jih je bilo kar nekaj s 

tem imenom. 
Pri sosedovih je bila velika kmetija. Gospodar je 

bil »Lončarjev« ata Jože Sojer, krstni boter moje 
mame. Na god sv. Jožefa smo otroci (vsaj dvajset 

nas je bilo) prinesli rožice iz bližnjega hriba in 
mu voščili. Radi smo prišli, saj nas je vedno 
obdaril s prijazno besedo in bomboni.
Doma smo god sv. Jožefa vedno lepo 
praznovali. 
Svetega Jožefa rad častim. Od mladosti se je 
vrasel v moje srce. Kot duhovnik pri verouku 
rad razlagam Jožefovo zgodbo iz stare zaveze. Ta 
zgodba je zelo življenjska in globoko duhovna.



Dragi prvoobhajanci, 
birmanci in vaši starši!

Za nami je kar težak čas epidemije. Od 
sredine oktobra ni bilo verouka in tudi 
pri svetih mašah se skoraj nismo videli. 
Ponovno hvala diakonu Boštjanu, ki 
vam je pošiljal gradivo, in s katerim ste 
se dobivali po aplikaciji Zoom. Prepričan 
sem, da niste pozabili na Boga, naše 
največje bogastvo, in se zatekali k njemu, 
ki na nam mnogokrat zelo nerazumljiv 
način čudovito vodi usodo sveta.
Pred nami pa so veliki in lepi dogodki, ki se 
vtisnejo v srce prejemnika za celo življenje.
Za prvoobhajance je to prva sveta spoved 
in prvo sveto obhajilo, za birmance 
pa prejem svete birme, ki vtisne v srce 
neizbrisno znamenje Božje ljubezni in 
daje človeku moč, da lahko pogumno 
živi in pričuje za Kristusa in večno 
življenje. Teh dogodkov se vsi veselimo 
in bi jih radi kar najlepše doživeli.
Ker pa še vedno ne vemo natančno, kako 
bo z epidemijo, vas prosim, da sporočite 
tudi vi svoje mnenje in predloge. 
Škofje pravijo glede birme, naj župniki 
presodimo, ali so birmanci in župnija 
pripravljeni, in se osebno dogovorimo 
z birmovalcem za datum. Verjetno vsi 
želimo, da bi bila tudi zunanja slovesnost 
in praznovanje, kar bi datum pomaknilo 
na nekoliko poznejši čas.

Kadar me pokličejo k bolniku za sv. maziljenje, rad z domačimi zmolim še litanije sv. 
Jožefa. Prav ob tej molitvi začutim, kako se navzočih dotakne. Zgodi se, da me pokličejo, 
ko je oseba že umrla. Tudi takrat molim litanije sv. Jožefa poleg besedil iz obrednika. 
Svetemu Jožefu se rad priporočam za srečno zadnjo uro. 
           Marinko

Če bo šlo po sreči in bi z veroukom začeli 
marca, bi po mojem mnenju lahko imeli 
prvo obhajilo, pa morda celo birmo, kot 
je določeno ali vsaj v juniju. V poštev bi 
prišle tudi sobote.
Bi pa radi starše zlasti prvoobhajancev in 
birmancev prosili, da skušate, če ste zdravi, 
ob držanju predpisov prihajati k nedeljskim 
mašam. Cela družina velja za enega člana. 
Če se boste razporedili na vse tri maše, bo 
prostora v naši veliki cerkvi dovolj. Sveta 
maša je tako pomembna stvar, da bi kristjan 
brez nje ne smel biti dlje časa.

Navzočnost pri maši v 
cerkvi

Spoštovani g. župnik! Rada bi se vam 
zahvalila, ker lahko hodimo k maši v 
cerkev. Večkrat nam ob koncu maše 
rečete: »Hvala, ker prihajate k maši.« 
Gospod župnik, mi bi se morali zahvaliti 
vam, ker imamo možnost biti pri maši 
v cerkvi, ne po spletu, ki je sicer ena 
izmed možnosti, ampak za mene osebno, 
neprimerljiva. Ko sem po vseh izolacijah 
in »rizičnih kontaktih« le prišla k maši v 
cerkev, je bil to božični dan. Ne znam 
opisati veselja in sreče, da sem spet lahko 
tukaj… ne vem kakšna je bila maša, ker 
so solze tekle in tekle. Jaz sem čutila samo 
Božjo bližino in neskončno hvaležnost.
Ne razmišljam samo jaz tako. Hčerka je 



čim prej, ker sicer nastane velika 
zmešnjava pri zapisu v Oznanilih.

Ob smrti Ane Mustar so dali za 2 maši 
Jernačevi iz Zg. Iz doma Sv. Terezije pa so 
dali iz njene zapuščine za 22 maš.

Ob smrti Ane Marije Marolt so dali za 1 
mašo tudi Cingerletovi.

Ob smrti Marjana Tislja je dal Franc 
Marolt za 2 maši.

Ob smrti MARIJE NOSE so darovali: 
dar za cerkev domači. Dar za cerkev in 
za 2 maši so dali Primčkovi – Videm, dar 
za cerkev in po 1 mašo pa je dala druž. 
Francija Lenarčiča in Samčevi – Pdč. Za 
maše pa so darovali: Za 5 maš Kaplanovi 
– Vel Slevica. Po 2 maši so dali: Šepčevi 
– Pon. 20, Metka, Kovačevi, Štefka 
Blatnik, Nosetovi – Lj., in Juvančevi. 
Po 1 mašo pa: Shawishevi, Janezovi, 
Hočevarjevi – Vel. Slevica, Lekčeva Fani, 
in druž. Lenarčič – Francetova.

Ob smrti ZVONKA ŠKULJA sta dali 
za 2 maši Anka in Marinka, za 2 maši 
pa sestra Fani.

Ob smrti FRANCA MAROLTA je dala 
žena za gregorijanske maše in dar za cerkev. 
Dar za cerkev in po 3 maše so dali hčerka 
Alenka z družino, sin Marko z družino 
in sin Aleš z družino. Dar za cerkev in za 
3 maše je dal tudi Dominik Babnik, dar 
za cerkev in po 2 maši pa so dali: Lojzka 
Lovšin, Antonija Babič, Peter Babič z 
družino, Tone Šinkovec, Lohkarjevi – B. 
v., Jože Meglen z družino, Tone Blatnik z 
družino in Prelesnikovi – Z. v., za 1 mašo in 
dar za cerkev so dali člani KARITAS. Za 6 

imela pred kratkim rojstni dan. Po vseh 
darilih in voščilih, ki jih je prejela, mi je 
zvečer poslala sporočilo: »Najlepše darilo 
sem dobila pa zvečer, da sem šla lahko v 
cerkev k maši in sem se skupaj z drugimi 
veselila in zahvaljevala Bogu.«
Hvala še enkrat in lepo pozdravljeni 
         J. Š.
 
Pobožnost križevega pota bo zaenkrat 
skupna samo ob petkih ob 17.30. Skušajte 
pa doma, zasebno, opravljati to pobožnost, 
ki je ena najbolj življenjskih in človeka 
najbolj približa trpečemu Kristusu.

100 letnica Peterlinove mame iz Vidma 
V nedeljo, 14. februarja je obhajala ta 
častitljivi jubilej. V imenu cele župnije ji 
želimo še najprej zdravja in Božje pomoči.

Župnijska knjižnica spet odpira svoja 
vrata vsem, ki bi želeli kako dobro knjigo. 
Naša požrtvovalna knjižničarja Andreja 
in Andrej bosta spet na voljo vsak torek 
in vsako drugo nedeljo v mesecu med 
obema dopoldanskima mašama.

Letni dar mežnarjem, ki ga oddaste 
za farnega mežnarja ključarjem, za 
podružnične mežnarje pa osebno, v 
vrednosti enega mašnega daru (20 evrov) 
tudi v času epidemije skušajte vestno 
oddati, saj oni kljub omejitvam vršijo 
svojo službo. Hvaležni smo jim, da 
skrbijo za zvonjenje, pa tudi da skrbijo 
za zaupane jim cerkve.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Zadnje čase je bilo zelo veliko pogrebov. 
Potrudite se in prinesite dar za pokojne 



maš so dali Zoretovi – Kamnik. Po 5 
maš so dali: sestra Milka, sestra Tina, 
Rozi Šmalc in Polde in Nežka Puželj. 
Za 3 maše so dali: Agica in Frenk 
Gradišar. Po 2 maši so dali: Tone 
Marolt – Kranj, Nečakinja Marjeta 
z družino, Janez in Ela Hribar – 
Grosuplje, Strnadovi – Videm, 
Jože Babič – Vrhnika, bratranec 
Franc Lenarčič, Marko Blatnik in 
Antončevi. Po 1 mašo in dar za 
cerkev je dala Schola cantorum, 
Marija Novak – Videm, in Marjan 
Strnad – Videm. Dar za cerkev je 
dal Albin Babič. Po 1 mašo pa so dali 
Primčevi, Martinkovi – Z. v., Albin 
Vidrih, Peter Lohkar, Jože Podržaj, 
Koširjavi – Z. v., Reberski, Jože Zrnec 
– Pdč., Petrovi – Z. v., Jožica Indihar 
– Žimarice, Anica in Lojze Centa – 
Mal. Slevica, Joži Klinc, Rajerjevi 
– Z. v., druž. Bostič, Marjana Škulj, 
Trsteničani, nečakinja Bernarda, 
nečak Peter, nečak Gregor, nečak, 
Simon, Dušan Puželj z družino, 
Mojškrn – Breže, Alojz Zabukovec, 
Fani Perko – Zg., Mitja Zupančič in 
Anita Blatnik z družino. Za 1 mašo 
so dali Klančarjevi, Videm.
Nekateri so dali tudi dar za klarise, 
sodelavci Marka pa za KARITAS.
Hvala vsem, ki dajete ob smrti za 
svete maše. Mnogi duhovniki so 
vam hvaležni. Posebej pa hvala 
vsem, ki daste dar za cerkev, saj ima 
župnija kljub epidemiji mesečno 
več kot 1600 evrov rednih izdatkov, 
več mesecev pa ni imela nobene 
pušice. Bog naj vsem dobroto in 
razumevanje povrne. 

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

Pon. 22. 2. 
Marjeta 

Vid. 
 

18.00 
 

Franc Marolt, 8. dan 
Jože Babič in vsi Jožefovi, obl., B. v. 

Tor. 23. 2. 
Polikarp 

Vid. 
 

18.00 
 

Zvonko Škulj, 8. dan 
Tončka Pugelj, obl., Vid. 

Sre. 24. 2. 
Matija, ap. 

Vid. 8.00 Ljubica Strnad, obl., Pdc. 
Mile in starši Draženovič 

Čet. 25. 2. 
Valburga 

Vid. 
 
Dom 

18.00 
 

10.00 

Ana Mustar, Kom. 
Milka Ahačevčič in sestra Marija Hočevar 
druž. Jakovterič 

Pet.26.2. 
Branko 

Vid. 
 

18.00 
 

Franc Poje, obl., Predst. 
Marjan Tiselj, Z. v. 

Sob. 27. 2. 
Gabrijel ŽMB 

Vid. 
 

8.00 
 

Milan Prijatelj, obl., Vid. 
Bogu v zahvalo in pomoč J. O. 

 

Ned. 28. 2. 
2. postna 
Roman 

Vid. 
 
Vid. 
 
Vid. 

8.00 
    
 10.00 
  
 18.00 

za farane 
Janez Tomšič, obl., Kom. 
Jože, Slavka in Jožica Blatnik, obl., Z. v. 
Za neverne v našem narodu 
Angel Grm, obl., Pdč. 
Alojz Zupančič, obl., C. 29 

Pon. 1. 3. 
Albin 

Vid. 
 

18.00 
  

Marija Nose, 30. dan 
Ivana in Alojz Lenarčič, obl., Zg. 
Anton in Marija Debeljak, obl., Pon. 

Tor. 2. 3. 
Neža Praška 

Vid. 
 

18.00 
 

Kristina; Leopold in vsi Pečnikovi 9 
Frančiška Jakopič in Ana Arhar 

Sre. 3. 3. 
Kunigunda 

Vid. 8.00 
 

Anton Cimerman, Hoč., obl. 
V zahvalo za uslišane prošnje 

Čet. 4. 3. 
Kazimir 

Vid. 
 

18.00 
 

Pavla Žgajnar, obl., C. 
Jože Mrkun, obl., M. v. 

Pet. 5. 3. 
PRVI PETEK 

Vid. 18.00 
 

Marija Erčulj, obl., Zg. 
Vsi Petričevi in Pirčevi 

Sob. 6. 3. 
Nika 

Vid. 
 

8.00 
 

Stanko Kastelic, obl., Zg. 
Frančiška Grm, obl., Zg. 

 

Ned. 7. 3. 
3. postna 

Perpetua in 
Felicita 

Vid. 
 
Vid. 
 
Vid. 

   8.00 
 

10.00 
 

18.00 

Za farane 
Stanislav Vodičar in vsi Bčkovi, Pdg. 
Za neverne v našem narodu 
Neža in Stane Škoda, obl., Pdg. 
Janez Perko, obl., Zg. 
Ivan, Jože in Frančiška Kralj, M. v. 


