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Sv. Jožef, naš priprošnjik pri Bogu!
Zelo sem bila vesela, ko je papež Frančišek letošnje  leto 

razglasil za leto svetega Jožefa, našega mogočnega 
priprošnjika pri Bogu.

Na pobudo g. župnika v Oznanilih bom opisala 
čaščenje sv. Jožefa v naši družini. Odkar pomnim, 
smo za ta praznik šli k sveti maši in se priporočili 
sv. Jožefu v varstvo. Spominjam se, ko smo za ta 
praznik peš romali k svetemu Jožefu v Hočevje, 
starejši in mi otroci, žal so potem ta romanja 
kar nekako zamrla. V svojih zrelih letih sem v 
dneh okoli njegovega godu nekajkrat poromala v 
cerkvi v Celju in na Poljane, ki sta mu posvečeni. 
V naši družini pa smo god sv. Jožefa praznovali 
še s spominom na našega očeta Jožeta. S sestro ga 
skoraj nisva poznali, umrl je po vojni v breznih 

Kočevskega Roga. Najina mama se je potrudila, 
da sva s sestro in z najinima družinama spomin 

na našega očeta ohranili tudi s praznovanjem 
njegovega godu po njegovi smrti.

Prošnje k svetemu Jožefu so del mojih vsakdanjih molitev. 
Morda me je k slednjemu dodatno nagovoril zgled pobožnosti 



na Kureščku, kjer so zlasti duhovniki iz bližnjih Želimelj priporočali, naj izročamo svoje molitve 
in prošnje Božji Materi in svetemu Jožefu. Sedaj, v starosti, pa se vsak dan v molitvi spomnim 
na sv. Jožefa s prošnjo »za srečno zadnjo uro, za milostljivo sodbo Božjo«. Na to prošnjo je pri 
Mariji pomagaj na Brezjah velikokrat spomnil pokojni pater Leopold Grčar.
Moje čaščenje svetega Jožefa so ob spominu in zgledu mojih staršev oblikovali in opogumili 
duhovniki in različni ljudje, ki sem jih v življenju srečevala. Hvaležna sem Bogu zanje in 
upam, da letošnje leto nagovori vse nas k priprošnji sv. Jožefu.

A. D.

VSEM V PREMISLEK
Koprski škof Jurij Bizjak je napisal v sporočila duhovnikom naslednji sestavek, za katerega 
mislim, da je zelo koristno, da ga preberete tudi verniki.

KORONA V SENCI PREVRATA
Tudi naša dežela že leto dni prenaša korono, ki se potihoma in na skrivaj plazi po naših mestih 
in vaseh in tudi naše zdravstvo in naša vlada, kakor povsod drugje po svetu, z velikanskimi 
napori iščeta sredstva in predlagata ukrepe, s katerimi bi preprečili ali vsaj upočasnili njeno 
širjenje in napredovanje. Tako na zdravstvenem kakor na vladnem področju se ves čas 
bolezni pojavlja kup novih vprašanj in primerov, ki jih doslej nismo poznali, in je povsem 
razumljivo, da je stalno treba iskati nove rešitve in sprotne izboljšave. Vsaka čast stroki in 
vladi, ki svoje delo opravljata skrajno vestno in vsaj pretežno, če že ne zelo uspešno. 
Tudi ljudstvo bi lahko sprejemalo in razumevalo korono kot pojav višje sile, ki se mu 
tukaj in zdaj pač ni mogoče izogniti in ustrezno takšnemu razumevanju bi tudi bolj ali 
manj strpno prenašalo skrivnostno nadlogo. Naši sosedje imajo celo pregovor, ki pravi: 
»Skupna nadloga, pol veselja!« In nekako tako bi lahko bilo tudi pri nas, če bi se tudi 
naši skrajni levičarji v sedanji opoziciji, kljub vsem morebitnim napakam stroke in vlade, 
odločili za človekoljubno in državotvorno ravnanje in v sodelovanju z zdravstveno stroko 
in vlado ljudstvu vlivali upanje in zaupanje v obvladljivost nalezljive bolezni in v iskrenost 
in dobronamernost vseh pristojnih: koliko manj stisk in brezupa, koliko manj slabe volje 
in jeze, koliko manj zadreg in slepih ulic bi se zgrinjalo nad ljudstvo skozi celo leto, če bi 
v naši skupni nadlogi tudi oni našli besedo spodbude in rešitve…
Pa se nam za zdaj tako ni izšlo: Stranke skrajne levice, ki so malo pred nastopom korone 
povzročile odstop svoje vlade, so v skupni nalogi prepoznale priložnost za prevrat in ponoven 
prevzem oblasti in so se ob izdatni podpori svojih kar pogosto rahlo zadirčnih medijev z 
vsem svojim gnevom pognale v brezobzirno in brezumno gonjo proti vsakemu predlogu 
zdravstvene stroke in proti vsaki odločitvi vlade: Vsi predlogi in vsi ukrepi so po njihovem 
poročanju bili ena sama polomija in eno samo razsulo iz dneva v dan, teden za tednom, iz 
meseca v mesec, brez konca in kraja…
Zlo, ki ga je s seboj prinesla korona, ni niti omembe vredno v primerjavi z zlom, ki ga je 
s svojimi sumničenji in podtikanji, s svojimi natolcevanji in obtožbami povzročila skrajna 
levica. Odmislimo vso to prevratniško navlako in od korone bo ostalo bore malo. Razlika 
je seveda bistvena: korona je sad višje sile, prevratništvo pa je sad svobodne in premišljene 



za veliko noč ne bi prejel svetega obhajila.
Spovednik od drugod pride k nam na cvetno 
soboto in bo spovedoval že zvečer od pol 
šestih dalje, nato pa celo cvetno nedeljo. 
Na cvetno nedeljo bodo svete maše ob 
sedmih, ob devetih v Ponikvah, ob pol 
enajstih in zvečer ob 19.00. Pri vseh bo 
spovedovanje, na začetku maše pa tudi 
blagoslov oljk, butar in drugega zelenja. 
Blagoslov bo na začetku maše, med sveto 
mašo pa bomo poslušali pasijon, poročilo o 
Jezusovem trpljenju, ki pa letos ne bo pet, 
ampak ga bomo brali. Kdor se boji, da bo v 
nedeljo preveč ljudi, lahko pride k maši že v 
soboto ali kateri koli dan velikega tedna. Pri 
vseh mašah bo vedno spovedovanje, saj brez 
prejema obhajila, ko smo prej očistili srca 
pri spovedi, ni velikonočnega praznovanja.
Kako bomo praznovali velikonočne 

odločitve. Nekoč smo imeli vojno v senci prevrata, zdaj pa imamo korono v senci prevrata: 
in zgodovina je potrdila, da je prevrat zahteval veliko več žrtev kot vojna, in zgodovina bo 
potrdila, da je veliko več škode kot korona naredil prevrat…
Proti koroni se je odkrilo in našlo cepivo, ki nas navdaja z upanjem, da bomo kužno bolezen 
v doglednem času vsaj zelo omejili, če že ne izkoreninili. Stokrat hujše zlo, kakor je korona, 
pa je zlo sovraštva in zastrupljanja, ki ga levičarski mediji razglašajo in uprizarjajo z javnimi 
linči in hujskaškimi gonjami proti predstavnikom pristojnih ustanov. Tudi proti tej kužni 
obsedenosti cepivo seveda obstaja, če bi ga prizadeti le hoteli sprejeti in uporabiti: če bi si 
natočili čistega vina in razčistili sami pri sebi in se spravili sami s seboj in s svojo zgodovino, 
saj je znano, da Gospod kaznuje krivdo očetov na sinovih do tretjega in četrtega rodu (2 Mz 
20,5). Mar nista obe strani demokratično izvoljeni, levica in desnica, in kdo je zdaj diktator: 
Kdor vabi vse k sodelovanju in sestavi posadko ali kdor nasprotni strani vnaprej in vsak dan 
sproti odreka pravico do zakonite oblasti in vsakršno izvajanje oblasti razglaša za diktaturo?
In kakšen je zdaj nauk te zgodbe in kakšna je spodbuda, ki se v tem primeru pričakuje? 
Odgovarjam z besedami apostola: »Dolžni pa smo mi, ki smo močni, prenašati slabosti 
tistih, ki niso močni, in ne delati sebi po volji. Vsak izmed nas naj torej skuša bližnjemu 
ugoditi njemu v dobro in njemu v dograjevanje! Saj tudi Kristus ni sebi ugodil, ampak 
kakor je pisano: Sramotenje tvojih sramotilcev me je zadelo (Rim 15,1-3). »Dokler od 
Gospoda ne pridejo časi olajšanja…! (Apd 3,20)

Velikonočno 
spovedovanje
V tednu pred cvetno nedeljo bo spoved 
šolarjev. Na Vidmu bo v sledečem redu:
4. razred – ponedeljek ob 15.00,
5. razred – ponedeljek ob 16.00,
6. razred – sreda ob 15.00,
7. a-razred – četrtek ob 15.00,
7. b-razred – četrtek ob 16.00,
8. razred – petek ob 15.00,
9. razred – petek ob 16.00.
V Kompoljah bo spovedovanje za 4., 5. in 
6. r. v torek ob 15.00 za 7. 8. in 9. razred pa 
v torek ob 16.00.
Na Ilovi Gori je bila spoved v ponedeljek, 
15. 3. 
Obisk tistih, ki ne morete v cerkev, bo ravno 
tako v tednu pred cvetno nedeljo pa tudi še 
veliki teden, saj ne bi smelo biti nikogar, ki 



cerkev in za 2 maši sta dala Nejc in David 
Pugelj, dar za cerkev in po 1 mašo pa Strahovi 
in druž. Pelc iz Ljubljane. Grabnikovi so dali 
dar za cerkev.
Za maše pa so dali: hči Marija (5), vnuk 
Dejan (3), vnukinja Tanja (3), vnukinji 
Teja in Tjaša (5), vnukinja Anja (2), sestra 
Julka (10), družina Iljič Marinka in Maja 
(2). Po eno mašo pa so dali: Urška Pugelj 
iz Strug, Janez Starec iz Predol, Povzinovi, 
Lado Gačnik, Fani Kralj, Gačnikovi iz 
Lavrice, Zrnčevi, Mohorjevi iz Vidma, 
Fani Boštjančič, Blaščkovi iz Ceste, Aničini 
sodelavci, Martina Pugelj, Cesta, Toni Nose, 
Predstruge, Zdenka Hegler, Boštjančič Jože, 
Mohorjevi Videm in Klančarjevi Zagorica.

praznike, pa boste brali v naslednjih 
velikonočnih Oznanilih.
RADIJSKI MISIJON bo ves teden na radiu 
OGNJIŠČE od tihe do cvetne nedelje. To 
bo zelo lepa priprava na veliko noč. Ne 
pozabimo, da nas Bog tudi s to epidemijo 
hoče spomniti, da brez njega ni pravega 
življenja, čeprav si marsikdo tako zamišlja.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:
Ob smrti FRANCA BLATNIKA je darovala 
žena dar za cerkev in za gregorjanske maše. 
Sin Milan je dal dar za cerkev in za 5 maš. 
Dar za cerkev in za 8 maš so dale družine 
Blatnik, Glavič in Perko iz Prevol. Dar za 

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

Pon. 22. 3. 
Lea 

Vid. 
 

7.30 
 

Anton in Metka Grm, obl., M. v. 
Marija Cimperman od M. 

Tor. 23. 3. 
Alfonz 

Vid. 
 

18.00 
 

Franc Blatnik, 8. dan 
Karolina in Franc Doltar, Pon. 

Sre. 24. 3. 
Katarina 

Vid. 18.00 Starši in Anton Miklič, obl., C. 
Starši in brat Žnidaršič, Vid. 16 

Čet. 25. 3. 
GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

Emilijan 

Vid. 
 
Vid. 

9.00 
 

18.00 

Veronika Šuštar iz Kanade 
Meta in Brane Težak, M. v. 
Jože in Marija Hočevar, obl., M. v. 
Za zdravje M. B. 

Pet. 26. 3. 
Evgenija 

Vid. 
 

18.00 
 

Ana Babnik, Vid. 
Vsi Johinovi 

Sob. 27. 3. 
Peregrin 
Gelazij 

Vid. 
 
Vid. 

8.00 
 

18.00 

Jožefa Košir 
Zvone Škulj 
Albina Kremenšek, I. G. 
Za Božje varstvo druž. Marolt, Z. v. 

 

Ned. 28. 2. 
CVETNA 

NED. 
Milada 

Vid. 
 
Pon. 
 
Vid. 
 
Vid. 

7.00 
    
   9.00 
  
 10.30 
 
 19.00  

Za farane 
Starši Adamič in Rozalija Nose 
Franci in Anton Pavlin 
Za vse umrle za Covidom-19 
Ema in Jože Puc 
Za neverne v našem narodu 
Milan Strnad, C. 
Vsi Mencin, K., in vsi Tekavčič, Z. v. 


