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K sv. Jožefu v Hočevje na žegnanje po srenu
Tako je govoril stari oče, ki je nosi njegovo 
ime Jožef, ko so hodili na praznik sv. Jožefa 
k maši v Hočevje. Ime tega svetnika je bilo 
nekdaj pri Slovencih tako priljubljeno, da 
je bilo prisotno v prenekateri družini. Tako 
je bilo tudi v naši družini in sorodstvu. Od 
starega očeta, očeta, dveh stricev, bratranca 
in brata. Poleg tega so tudi meni, ki 
nosim ime po mami, pri krstu ljubljanski 
Frančiškani, kjer sem bil krščen, v krstni 
list zapisali še ime po očetu – Jožef. Tako 
imava z bratom oba krstno ime Jožef. Da so 
se ob istih imenih v sorodstvu prepoznali, 
so nekatere klicali Pepe. Pred jožefovim so 
godovnjake, še ne tako daleč nazaj, »ofirali« 
po hišah. 
Spomnim se dogodka, ko sem ministriral pri 
nekdanjem kaplanu Šifrerju, mislim da je 
bilo leta 1970, ko je imel mašo na praznik sv. 
Jožefa v Hočevju. Pozabil je s sabo prinesti 
hostije za obhajilo. Prosil je takratnega 



mežnarja Anžetovega očeta, naj mu prinese moko in vodo ter likalnik, da bo spekel hostije. 
Mežnar je kmalu prinesel malo moke in vode, namesto likalnika pa je prinesel kuhalnik, 
ki je bil ravno nov. Gospod Šifrer je zamesil testo za hostije in začel peči. Hostije so bile 
pripravljene, samo da niso bile bele, ampak prav črne.
Naključje je, da je ravno letošnje leto posvečeno sv. Jožefu, ko je čas epidemije, kajti cerkev 
v Hočevju je bila zgrajena iz zaobljube vaščanov za varstvo pred kugo. Sv. Jožefa so ljudje 
takrat posebej častili kot zavetnika zoper bolezni.

D. V.

JEZUS, VATE ZAUPAM

V naši farni cerkvi je na zelo vidnem mestu 
slika usmiljenega Jezusa. Če imamo nekaj 
stalno pred seboj, pa se rado zgodi, da nam 
postane tako vsakdanje, da se sploh ne 
zamislimo, kaj pravzaprav pomeni. Jezus nas 
želi vsakič, ko vstopimo v cerkev, spomniti 
in vprašati: Kako pa ti konkretno zaupaš 
vame? Kaj ti jaz pravzaprav pomenim in kaj 
ti pomeni moje usmiljenje?
V vsakdanjem življenju smo navajeni 
zasluge in dobra dela drugih povračevati, 
njihove napake pa kaznovati ali se maščevati.
Dva prvoobhajanca sta se pripeljala v 
počitnicah z novima kolesoma. Ko sem ju 
vprašal, kje sta dobila tako lepi kolesi, mi 
je eden povedal, da ga je dobil zato, ker je 
bil na koncu leta v šoli odličen. Drugi pa 
je rekel, da se je on tudi trudil v šoli, pa je 
bil samo dober, ampak so mu starši vseeno 
kupili kolo, ker ga pač potrebuje. Bogu hvala 
za tako modre starše, ki ne nagrajujejo otrok, 
ko so naredili, kar so bili dolžni narediti, 
temveč ko nekaj potrebujejo.
Ko je papež Frančišek razglasil leto božjega 
usmiljenja, so nekateri rekli: Potuha vsem, 
ki jedo in pijejo, se zabavajo in uživajo; če je 
Bog usmiljen, potem lahko delajo, kar jih je 
volja, saj jim bo ob smrti vse odpustil. Kdor 

misli, da je Bog neka dobričina, iz katere se 
lahko delamo norce, je v usodni zmoti. Vsak 
pa, ki se zaveda svojih slabosti in grehov in jih 
ponižno prizna, mu Bog velikodušno vedno 
znova odpušča. Spomnimo se izgubljenega 
sina: ko je spoznal svojo zmoto, se pokesal, 



DRAGI JEZUSOVI 
PRIJATELJI

Prepričan sem, da je Gospod Jezus še 
posebno vesel vseh, ki ga pridete častit ob 
ponedeljkih in petkih. Ko je šel molit sam 
po zadnji večerji na Oljsko goro, je povabil 
prijatelje apostole, naj z njim čujejo in 
molijo. Tudi nas danes vabi, saj je na svetu 
toliko potreb. Ko ob ponedeljkih cel dan 
molimo v kapeli od 8.00 do 14.00 in od 
17.00 do 19.00, nikoli ni Jezus sam. Od 
14.00 do 17.00 pa se pogosto zgodi, da ni 
nikogar. Prisrčno vabim vse, ki vas ljubezen 
nagiba, da bi skušali vsaj za nekaj časa priti 
k Jezusu. Če ni za vami nikogar, zaprite 
tabernakelj. In ko pridete, če ni tabernakelj 
odprt, ga odprite, sveče in luči gorijo cel dan. 

MARIJIN MESEC MAJ NAS 
VABI K ŠMARNICAM

Pred nami je majnik, 
za mnoge najlepši 
m e s e c  v  l e t u . 
Posvečen je Mariji, 
Božji in naši materi. 
Ob  veče r ih  s e  z 
veseljem in ljubeznijo 
zbiramo k šmarnični 
p o b o ž n o s t i .  N a 
V i d m u  b o  v s a k 

večer sveta maša ob 19.00, v Ponikvah, 
Kompoljah in na Mali Ilovi Gori pa zaenkrat 
preberite le šmarnično branje in litanije in 
tako počastite nebeško Kraljico. Če ne bo 
prevelikega števila, ste lahko tudi v cerkvah, 
če pa bi bilo Marijinih častilcev veliko, 
naredite to zunaj. Vsekakor pa imejte maske, 
se razkužite in držite razdaljo.
Žegnanje na Vidmu in v Ponikvah pa bomo 
izvedli v duhu predpisov.

je bil deležen odpuščanja in prvotnega 
dostojanstva Božjega otroka.
Kaj pa o tem pravi apostol Pavel? Vemo, da 
je bil on dobro poučen o veri, da je bil iz 
farizejske družine, da je bil velik preganjalec 
Cerkve. Ko pa se mu je Jezus na poti, ko je šel 
preganjat kristjane, prikazal, je popolnoma 
spremenil življenje. Zavedal se je, da se ga 
je Jezus usmilil, da je njega preganjalca in 
nasilneža rešil, da ga ni kaznoval, ampak 
se ga usmilil. Zato je vse življenje posvetil 
Jezusu in oznanjal, kako velik in neskončno 
usmiljen je. Ko vse to vemo, nam ni težko 
iti k spovedi, priznati svoje slabosti in grehe. 
In trdno smo prepričani, da nam jih Jezus 
po svoji ljubezni vedno usmiljeno dopušča.

JEZUS VSAKEGA ČAKA

Marsikdo tudi za letošnjo veliko noč ni 
mogel k zakramentu sprave – spovedi. 
Včasih mi je hudo, ko vidim, da mnogi 
izgubljajo občutek za greh in kar prejemajo 
obhajilo. Ponovno vabimo vse, da resno 
jemljemo svojo vero, da so naše cerkve spet 
odprte, da je dostop do svete maše spet 
mogoč in da je tudi spoved omogočena. 
Držati se sicer moramo predpisov, zaupati 
pa moramo tudi v pomoč Boga, ki svojih 
nikoli ne zapusti. 
Še zlasti šolarji in mladina so postali 
brezbrižni in so se kar navadili na življenje 
brez zakramentov in povezanosti z Bogom. 
Kdor z Bogom ne zbira, naj ve, da raztresa.

PRVOOBHAJANCI IN NJIHOVI 
STARŠI ste lepo vabljeni v torek, 27. 
aprila, ob devetih k posebni sveti maši, saj 
marsikateri učenec maše skoraj ne pozna. Ta 
dan je državni praznik in se je skušajte res 
vsi udeležiti, saj je priprava na prvo obhajilo 
letos zelo okrnjena.



OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti ANE ZEVNIK so 
dali za 3 maše sin Marko, brat 
Slavc in nečakinja Darja, za 
1 mašo pa Zevnikovi, B. v. 
 
Ob smrti EME ŠUŠTAR so 
dali domači dar za cerkev. 
Dar za cerkev in za 3 maše 
je dala sestra Julči. Vnukinja 
Nina je dala dar za cerkev in 
za 2 maši. Dar za cerkev in 
za 1 mašo so dali Zdenka, 
Marinka in Franci Šuštar 
in Ograjščekovi, B. v., po 
2 maši so dali: nečakinja 
Majda z družino, svakinja 
Ana Zidar, svakinja Zalka 
Svila, svakinja Tina Kralj 
in Mihcovi, Zg. Po 1 mašo 
pa so dali: Štacnarjevi in 
Danica Šporar. Dar za cerkev 
je dal Janez Pavlin. Vaščani 
Podgorice pa so dali dar za 
cerkev in za 2 maši.

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

Pon. 26. 4. 
Mati dob. sveta 

Vid. 7.30 
 

Ana Zevnik, 8. dan 
Za zdravje J. O. 

Tor. 27. 4. 
Cita, Hozana 

Vid. 
Vid. 

9.00 
19.00 

Za prvoobhajance 
Marija Tomšič, obl., I. G. 
Ana Strnad, obl., C. 48 

Sre. 28. 4. 
Peter Chanel 

Vid. 7.00 Alojz in Antonija Ponikvar, obl., Predst. 
Za sorodnike 

Čet. 29. 4. 
Katarina Sien. 

Vid. 
 
Dom 

19.00 
 

10.00 

Ema Šuštar, 8. dan 
Ančka Kralj, obl., Zg. 54 
Ana in Rudi Dimnik 

Pet. 30. 4. 
Pij V. 

Vid. 
 

19.00 
 

Duh. Franci Novak, obl. 
Kristina, Janez Nose, Marija, Alojz Brod.  

Sob. 1. 5. 
JOŽEF del. 

Začetek 
šmarnic 

Vid. 
 
Vid. 

8.00 
 

19.00 

Janez Grandovec, obl., C. 
Milka Sever, Kom. 
Marija Kaplan, obl., Predst. 
Frančiška Tekavčič, Kom. 

 

Ned. 2. 5. 
5. velikon. 
Atanazij 
Farno 

žegnanje 

Vid. 
 
Pon. 
 
Vid. 
 
Vid. 

7.30 
    
   9.00 
      
 10.30 
 
 19.00 

Za farane 
Za Videm, in Malo vas 
Janez Vidmar, obl. 
Ferdo Gržinič, obl., Pon. 
Milka in Ivan Štrubelj, obl., V. 
Za neverne v našem narodu 
Ana Drobnič, obl., Vid. 

Pon. 3. 5. 
Filip in Jakob 

Vid. 
 

19.00 
  

Margareta Šuštaršič, 8. dan 
Jakob Bukovec, obl., B. v. 

Tor. 4. 5. 
Falorijan 

Vid. 
 
Pon. 

19.00 
 

20.00 

Marija Hočevar, obl., Predst. 
Vsi Jožetovi, Vid. 
Tone Hren, obl. 

Sre. 5. 5. 
Gotard 

Vid. 19.00 
 

Katja Gorjan, obl., Kom. 
Julija Novak 

Čet. 6. 5. 
Dominik 

Vid. 
 

19.00 
 

Kristina Adamič, obl., Kom. 
Anton in starši Miklič, obl., C. 

Pet. 7. 5. 
Gizela 

Vid. 19.00 
 

Za zdravje M. F. 
Jernejev oče 

Sob. 8. 5. 
Bonif., Viktor 

Vid. 
 

8.00 
 

Jože Šporar, obl., K. 
Anton in Mari Babič, Zg., obl. 

 

Ned. 9. 5. 
6. velikon. 

Izaija 
Žegnanje v 
Ponikvah 

Vid. 
 
Pon. 
 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
 

9.00 
 

10.30 
19.00 

Za farane 
Za Božje varstvo druž. Ceglar 
Za vse gasilce in za vaščane Ponikev 
Jože in Mari Brodnik 
Štefan Adamič, Vid., obl. 
Za neverne v našem narodu 


