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VELIKA NOČ 2021!

»Povej nam, Marija,  
kaj si videla na poti!«

Grob Kristusa živega in slavo 
sem videla vstalega,

Angelske priče, prtič in povoje.«

Ob tem sporočilu Marije Magdalene 
želimo tudi vaši dušni pastirji vsem 
v župniji, da bi ob Jezusovem 
praznem grobu vsi doživeli veličino 
in temelj naše vere, saj je Kristus 
za vse premagal smrt in večno živi. 
Ta vesela novica naj tudi v času 
preizkušnje epidemije navdaja naša 
srca z neuničljivim upanjem in 
veseljem.
     

Vaša duhovnika in diakon



Sv. Jožef, nebeški 
priprošnjik

Božični čas z jaslicami. Ko pomislim 
na sv. Jožefa se mi razodene slika očeta, 
ki z razprostrto roko pokončno stoji 
ob novorojenem Odrešeniku in ga 
varuje. Na nasprotni strani kleči Marija, 
njegova žena. Vsa blažena je, mirna, 
varna, presrečna. Zakaj? Rodila je Boga 
Odrešenika. Ampak zakaj je tako zelo 
mirna, svobodna…? Mislim, da tudi 
zaradi svojega moža. Klen in vdan že od 
spočetja njenega Sina stoji ob njej in jo 
podpira. 

Kako smo v naši družini častili sv. Jožefa? 
Moj oče je imel ime po sv. Jožefu. Zvečer 
pred njegovim godom smo šli »ofirat« (s 
pokrovkami smo udarjali in izvabljali 

primerne zvoke, včasih se je našel tudi 
kakšen harmonikar, ki je popestril 
večer). Kako je bilo veselo. Pogostili so 
nas z boljšimi dobrotami. Ob sv. Jožefu 
sem spoznavala lik očeta v družini in 
obratno. Priporočali smo se sv. Jožefu, 
da bi kot sveta družina živeli v miru in 
slogi. Ponosna sem, da nosi ime Jože kar 
nekaj mojih sosedov, moj oče, bratranec, 
sestra in tudi moj sin.

Sveti Jožef nam pomaga v vsaki sili, 
je priprošnjik za srečno zadnjo uro. 
Spominjam se šmarnic, kjer je bila 
navedena tale zgodba. Živel je starejši 
mož. Njegovo življenje se je počasi 
iztekalo. Tisto noč je bil sam dama. Čutil 
je, da ga kliče večnost. Zaželel si je še 
zadnje popotnice. V zvoniku je odbila 
ura dve zjutraj. Na vratih župnišča je 
nekdo glasno potrkal. Župnik je ves 
zaspan vprašal, kdo je in kaj bi rad. 
Glas je odgovoril, da gospod v gorski 
vasici potrebuje popotnico za na svojo 
zadnjo pot. Pred vrati je stal zelo lep 
fant. »Počakaj me, samo oblečem se in 
odideva.« Ko je župnik stopil iz župnišča, 
ni bilo nikogar več. Sam je šel na pot. 
Bolnik je bil presrečen in zelo vesel, da 
je prišel župnik do njega. Ko sta se vse 
pogovorila, je župnik le vprašal gospoda, 
komu je naročil, da ga naj pokliče. Bolnik 
ni vedel odgovora. Župnikov pogled je 
zaplaval po obiskovančevi sobi in nad 
posteljo zagledal sliko sv. Jožefa. Da, 
prav ta je bil. Bolnik pa: Vse življenje 
sem molil k njemu za srečno zadnjo uro. 

Ker je sv. Jožef priprošnjik v vsaki stiski, 
se tudi sama njemu priporočam, da bi 
bila uslišana v pomembni prošnji, če je 
taka božja volja.



Sv. Jožef, hvala ti za konkretni zgled 
ljubezni in pozornosti do svoje žene 
Marije in našega Odrešenika.

Sv. Jožef, prosi pri Bogu za nas.
A.P.

PO NJEGOVEM GROBU 
PREDOR V ŽIVLJENJE

Vsako leto sem ganjen in to povem 
vsakemu, ki z njim govorim, kako v 
Dobrepolju obhajamo velikonočne 
praznike. Kakšna je vaša vera v Kristusa, 
ki je za nas umrl in vstal in kako mu 
to pokažete zlasti na veliko soboto, ko 
ves dan prihajate k Božjemu grobu in 
se zahvalite Kristusu na križu. Letos ga 
zaradi epidemije ne bomo poljubljali, 
bomo pa spoštljivo pred njega pokleknili 
in se mu v tihi molitvi zahvalili za 
odrešenje.

Mnogi poznate patra Karla Gržana. 
V knjigi In za pot veste opisuje mlad 
zakonski par, ki je izgubil majhnega 
otroka. To je huda bolečina, ki jo razume 
samo tisti, ki je to doživel. Na veliko 
soboto sta šla k Božjemu grobu. Zrla 
sta v temo groba, v srcu pa se jima je po 
daljši žalosti začelo buditi blago prijetno 
čutenje. Po prestanem trpljenju kar nista 
mogla razumeti tega prijetnega občutka. 
V njuni srci je stopilo sporočilo: Ta grob, 
kamor je bil položen Jezus, je predor 
v življenje, ki pa ne bo nikoli minilo. 
Sedaj sta razumela, da je njun Marko, od 
katerega sta se poslovila, prestopil prag 
večnosti in ju čaka v slavi. V ljubezni 
našega Odrešenika, ki je kot Bog-človek 
sprejel naše težave, slabosti in smrt, jih 
nesel na križ in v grob, da bomo lahko 
z njim vstali in večno živeli. Naši rajni 
so z nami.

Zdi se, da tudi Dobrepoljci v Jezusovem 
grobu vidite predor v večno življenje. 
Hvala vsem vernim prednikom, ki so 
nam to močno vero zapustili in hvala 
vam vsem, ki iz te vere danes črpate moč 
in tolažbo, saj nikoli življenje ni brez 
problemov. Velika noč rešuje probleme 
že v tem življenju, kakor nas bo rešila ob 
naši smrti. 

VELIKI TEDEN ŠE VEDNO 
V LETU EPIDEMIJE

Epidemija je zarisala svojsko življenje, 
kateremu se skušamo vedno bolj 
prilagajati. Verjetno se bomo morali 
kar navaditi na maske in razkuževanja. 
Ko bomo vsi precepljeni, bo tudi 
marsikaj drugače. Sam sem že dlje časa 
cepljen in se počutim neprimerno bolj 



varnega. Skušajmo živeti s temi dejstvi, 
ohraniti pa bistvene reči, brez katerih ni 
uravnovešenega življenja.

Lani  smo vel iko noč doživ l ja l i 
popolnoma izolirani. Po spletu smo 
prenašali obrede svetega tridnevja in 
blagoslovili velikonočna jedila kar v 
mimohodu. Enoletna praksa je pokazala 
marsikaj pa tudi razmere so trenutno 
nekoliko boljše. Lepo prosimo pa vse, 
ki bi čutili morebitno okuženost, da 
ne prihajate na kraje, kjer se zbere več 
ljudi. Vsi pa obvezno vedno z maskami. 
Kdor je preživel covid-19 v težji obliki, 
je prestrašen. Če se ne upa v cerkev, ko je 
več ljudi, naj pride prve tri dni velikega 
tedna k sveti maši, naj opravi sveto 
spoved in prejme sveto obhajilo, potem 
pa doma ali po spletu, ki bo v glavnem 
iz škofijskih cerkva, spremlja svete 
obrede. Sicer pa naj bo tudi za versko 
življenje pravilo: kakor gremo v službo, 
v šolo, po nakupih, tako gremo tudi v 
cerkev, kjer je še najbolj varno. Zelo pa 
priporočamo, da gre ena družina ali vsaj 
bližnji sorodniki v eno klop, da je tako 
še prostor za druge.

V ponedeljek, torek in sredo velikega 
tedna bosta vsak dan sveti maši ob 7.00 
zjutraj in 19.00 zvečer in pri obeh bo 

vedno na voljo spovednik. Čez dan lahko 
vedno pokličete duhovnika za sveto 
spoved ali za obisk na domovih. 
Nekateri šolarji ste v karanteni in niste 
mogli opraviti svete spovedi. Za vse take 
bo v sredo, 31. marca, ob 15.00 skupna 
priprava in nato spoved.

Sveto velikonočno tridnevje, (veliki 
četrtka zvečer, petek, sobota, nedelja) 
je vrhunec liturgičnega praznovanja.
 
Prvoobhajanci se udeležite vsaj maše 
na veliki četrtek zvečer. Ta dan je imel 
Jezus prvo sveto mašo, ko je pri njej kruh 
spremenil v svoje telo in vino v svojo kri. 
Tako je postal hrana našim dušam in 
vi ga boste letos na dan prvega svetega 
obhajila pod podobo kruha prvič prejeli. 
V spomin na to boste na veliki četrtek po 
maši prejeli hlebček kruha in ga razdelili 
doma med vse člane vaše družine.

Birmanci se skušajte vsaj en večer 
udeležiti svetih obredov, da največji 
krščanski prazniki ne bodo šli v letu 
birme neopaženo mimo vas. V duhu 
pa se vsak dan pridružite Cerkvi, ki 
nadaljuje Jezusovo delo na zemlji.

VELIKI ČETRTEK je za kristjane 
zelo pomemben dan. Ta dan je imel 
Jezus zadnjo večerjo. Med njo je Jezus 



Osrednji del je češčenje križa. Letos bosta 
poljubila njegove rane samo duhovnik 
in diakon, vsi pa boste gotovo tako kot 
vsako leto prihajali celo veliko soboto 
počastit križ in molit k Božjemu grobu.

VELIKA SOBOTA – počitek Jezusa 
v Božjem grobu in naša priprava 
na veliko noč. Ob pol sedmih bomo 
blagoslovili velikonočni ogenj, ki ga 
bodo mežnarji raznesli po vseh domovih 
župnije. Ob sedmih pričnemo čaščenje 
Jezusa v Božjem grobu. Najprej molita 
duhovnika in diakon, nato pa se vrstite 
kot vsako leto po vaseh. Spored bo spodaj. 
Ker pa smo v letu epidemije, blagoslov 
velikonočnih jedil ne bo po vaseh, pač 
pa pod arkadami farne cerkve. Tam je 
g. Marinko že pripravil police, kamor 
dajte koške, sami pa boste stali zunaj in 
sledili blagoslovu. Ob uri, ko je na vrsti 
določena vas, prinesite jedila pod arkade, 
kjer bodo blagoslovljene. Letos ne bomo 
zbirali pirhov za ostarele po domovih, 
ker je to nevarno. Na koncu blagoslova 
boste otroci dobili bombone, ki vam jih 
bo delil župnik, ki je že cepljen, vsi, ki 
boste želeli, pa boste dobili podobico. 
Nato ste vabljeni v cerkev počastit križ 
in molit k Božjem grobu.

apostolom umil noge in nam vsem dal 
največjo zapoved medsebojne ljubezni. 
Ko je postavil sveto Rešnje Telo je 
apostole posvetil v prve duhovnike nove 
zaveze.

Ta dan, kdor le more, rad pride k sveti 
maši. Sveti maši bosta ob 16.00 in ob 
19.00. Pri večerni maši je bilo vsako leto 
umivanje nog ključarjem, kar pa letos 
zaradi epidemije odpade. Bomo pa tudi 
letos po maši vsaj eno uro čuli in molili 
z Jezusom na Oljski gori.

Postne darove za misijonarja Toneta 
Grma boste tudi letos lahko oddali pri 
obeh svetih mašah.

VELIKI PETEK Gospodovega 
trpljenja in smrti. Spomnimo se že čez 
dan Jezusove obsodbe, bičanja, kronanja 
s trnjem, križevega pota in strahotnega 
umiranja na križu. Koliko je stalo Jezusa 
naše odrešenje! Ta dan je strogi post. Ob 
treh vabimo vse, ki morete, h križevem 
potu, po njem boste lahko prejeli tudi 
sveto obhajilo.

Pretresljivi obredi velikega petka bodo 
ob 19.00. Po poslušanju Jezusovega 
trpljenja so slovesne prošnje, letos bo 
še posebna za prenehanje epidemije. 



SPORED BLAGOSLOVA 
VELIKONOČNIH JEDIL IN 
ČAŠČENJA PRI BOŽJEM 
GROBU

16:30 Blagoslov ognja – molitev 
duhovnikov

18:00 – 19:00 Kompolje, Hočevje
19:00 – 10:00 Ponikve
10:00 – 11:00 Podgora
11:00 – 12:00 Zagorica
12:00 – 13:00 Mala vas
13:00 – 14:00 Podpeč, Ilova Gora
14:00 – 15:00 Videm
15:00 – 16:00 Cesta 
16:00 – 17:00 Zdenska vas
17:00 – 18:00 Podgorica, Predstruge
18:00 – 19:00 Bruhanja vas, Vodice

Cel dan bo možnost med čaščenjem 
opraviti tudi sveto spoved. Po možnosti 
pa opravite to že prej.

VELIKONO ČNA VIGILIJA  – 
BEDENJE se bo pričelo ob ognju 
ob 19.00. Pazite na razdaljo, maske 
in razkužilo. Pozorno prisluhnite 
velikonočni hvalnici, ki za vse čase 
oznanja rešitev, ki nam jo je Bog sam 

zaslužil in nam jo to sveto noč pokazal. 
Bog nam bo govoril, kako je reševal svoje 
ljudstvo v zgodovini, nato pa bomo po 
daljšem času spet slišali alelujo – hvalite 
Gospoda, in se veselili, ker smo odrešeni.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA 
VSTAJENJA se pravzaprav prične že 
na vigilijo, ko slavimo Gospodovo 
zmago nad smrtjo, hudobijo in grehom. 
Slovensko vstajenje pa bo v nedeljo ob 
7.00 s trikratno alelujo in potem slovesno 
velikonočno mašo. Procesije žal ne bo, 
skušajmo pa v srcih doživeti vso radost 
odrešenja. 

Druga sveta maša bo na veliko noč ob 
devetih v Ponikvah, ob pol enajstih in 
zvečer ob 19.00 pa spet v farni cerkvi.



Božji grob bo letos zaradi epidemije 
spredaj. Ječa velikega četrtka se bo 
spremenila na veliki petek v Božji grob, 
ker mora biti še vedno vsaka druga klop 
prazna. Tako boste lahko razporejeni pri 
molitvi po celi cerkvi.

RAZNA OZNANILA

Krstna nedelja bo pri nas na belo 
nedeljo, 11. aprila. Priprava na krste bo 
v sredo, 31. marca, in v četrtek, 8. aprila, 
ob pol osmih zvečer.

BIRMA bo po dogovoru z g. nadškofom 
v soboto, 26. junija. Več o tem boste 
izvedeli pozneje. Če birmanci niso prejeli 
prijavnic, naj pridejo ponje čim prej po 
nedeljskih mašah in jih izpolnjene spet 
čim prej po mašah vrnejo.

V domu Sv. Terezije bo blagoslov 
velikonočnih jedil na veliko soboto ob 
14.30. 

Ministranti imajo vaje za velikonočne 
praznike na cvetno nedeljo ob 15.00, 
potem pa vsak dan eno uro pred obredi.

Šolarji mnogi niste mogli k sveti spovedi 
prejšnji teden, zato bo možnost v sredo 
ob 13.00 ali pa vsak večer med sveto 
mašo.

VEROUK bo za vse razrede, če bo po 
sreči, spet po veliki noči. V tednu od 
velike noči do bele nedelje pa ni verouka.

OBHAJILO ZA VELIKO NOČ vsem, 
ki jih obiskujemo za prve petke, bo v 
ponedeljek, 29. aprila, nekatere pa bomo 
obiskali po dogovoru že prej. Če bi še kdo 
želel obisk duhovnika za veliko noč, naj 
sporoči na mobitel 031 324 675.

Zadaj pod korom lahko vzamete nekaj 
brezplačnih izvodov Revije PRO, ki so 
jo pripravili in poslali z radia Ognjišče. 
V njej lahko preberete kaj o pokojnem 
ustanovitelju Francu Boletu ter o 
pokojnem nadškofu Alojzu Uranu.



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

Pon. 29. 3. 
VELIKI TEDEN 

Bertold 

Vid. 
 
Vid. 

7.00 
 

18.00 

Marija Bradač in vsi Tekavčevi, Z. v., obl. 
V zahvalo za zdravje L. F. 
Veronika Pečjak, obl., Kom. 
Po namenu A in T. H. 

Tor. 30. 3. 
VELIKI TEDEN 
Janez Klimak 

Vid. 
Dom 
Vid. 

7.00 
10.00 
18.00 

Franc in Antonija Hočevar, obl., Vid. 
Marija Marolt, Z.v. 
Vida in Mirko Buščaj, obl., K. 
Janez Novak, obl., Predstr. 

Sre. 31. 3. 
VELIKI TEDEN 

Vido 

Vid. 
 
Vid. 

7.00 
 

18.00 

Mimi in vsi Tomoževi 
Za uspešno operacijo 
Alojz Prijatelj, obl., Kom. 
Alojz, Julka in Ludvik Lenarčič, Pon. 

Čet. 1. 4. 
VEL. ČETRTEK 

Vid. 
Vid. 

16.00 
19.00 

G. Mrkun, Rafko, Ogrinc, T. Škulj 
Za svetost duhovnikov in nove poklice 

Pet. 2. 4. 
VELIKI PETEK 

Vid. 
Vid. 

15.00 
19.00 

KRIŽEV POT 
OBREDI VEL. PETKA 

Sob. 3. 4. 
VEL.  SOBOTA 

Vid. 
Vid. 

6.30 
19.00 

Blag. Ognja – ČEŠČENJE 
VIGILIJA – Jože Jamnik, obl, .I. G. 

 

Ned. 4. 4. 
VELIKA NOČ 
GOSPODOVE

GA 
VSTAJENJA 

Izidor 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
 
Vid. 

7.00 
   9.00 
  
 10.30 
 
 19.00 

Za farane 
Jože in Mari Brodnik, Pon. 
Julija, Janez, Tone Zakrajšek, Pon. 
Janez Novak, obl., M. v. 
Za neverne v našem narodu 
Stane Boštjančič, Vid. 
Stane Štrovs – Primskovo 

Pon. 5. 4. 
velikonočni 

pon. 
Vincencij 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 
 10.30 
 
 19.00 

Julija in Tone Novak, Vid. 7 
Ana in Miro Pirnat 
Anton Pugelj 
Jože in Marija Babič, Pdg., obl. 
V zahvalo N. P. 
Franc in Marija Babnik, Vid. 
Jožef Hren, Zg. 

Tor. 6. 4. 
Irenej 

Vid. 
 
Dom 

19.00 
 

10.00 

Franc Miklič, Vid., obl. 
Jožef Zevnik, B. v. 
Duh. Jože Koželj in vsi pokojni iz doma 

Sre. 7. 4. 
Herman 

Vid. 7.00 
 

Vsi Frkulovi, Z. v. (T. M.) 
Frančiška Kralj, M. v. 

Čet. 8. 4. 
Maksim 

Vid. 
 

19.00 
 

Mima in Alojz Žnidaršič, Zg., obl. 
Julija Brezec - Rakek 

Pet. 9. 4. 
Valtruda 

Vid. 19.00 
 

Za med. spoštovanje in raz. v družini 
Anton Novak, M. v., obl. 

Sob. 10. 4. 
Domen 

Vid. 
 

8.00 
 

Vida Tomšič, Vid., obl. 
Marija Prijatelj, obl., Pdg. 

 

Ned. 11. 4. 
BELA NED. 

Božje 
usmiljenje 
Stanislav 

Vid. 
 
Pon. 
 
Vid. 
 
Vid. 

   7.30 
 

9.00 
 

10.30 
 

19.00 

Za farane 
Pok. Žnidaršič, Kom. 98 
Vsi Kovačevi, Pon. 
Miro Bambič 
Marija in Alojz Klinc, obl., C. 
Vsi Jožetovi, Vid. 
Kristina Zevnik, M. v., obl. 
Anton Erčulj, Zg. 


