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VSE NAJBOLJŠE, DRŽAVA SLOVENIJA
Ob vsaki obletnici, še posebej 
okrogli, slavljencu iz srca želimo 
vse najboljše. Koliko bolj, ko 
praznuje naša draga domovina, 
država Slovenija, svojo 30-letnico. 
Človek, ki ne ljubi in ne spoštuje 
svoje domovine, svojega naroda, 
svojega jezika, svoje zgodovine, 
ni nič prida. 
Tisti, ki smo doživljali čase izpred 
tridesetih let, smo v glavnem 

mnenja, da so bila to najlepša leta v našem življenju. Kot je zapisal naš največji pisatelj Ivan 
Cankar, je vsakemu poštenemu človeku sveto troje: MATI, DOMOVINA, BOG. Kristjani 
lahko v teh dnevih naredimo silno veliko. Z gorečo molitvijo, s postom, z udeležbo na 
občinski proslavi na sam praznik, potem pri sveti maši za domovino bomo dali prispevek, 
ki morda na zunaj ne bo tako viden, v notranjosti pa bo naredil ogromno. 
Na pozabimo izobesiti državne zastave. Vsi, ki verujemo v pomoč Boga, se bomo te dni še 
posebno zaupno obračali nanj. V sredo, 23. junija, bo postni dan za domovino, po sveti 
maši ob 19.00 pa vabljeni eno uro k posebni molitvi za domovino. Na sam praznik, 25., 
se ob 18.00 udeležimo občinske proslave, nato pa še svete maše ob 19.00, ki bo prav za 
našo domovino.



Bodimo optimisti; če je Bog z nami, nam nihče nič ne more. In večina našega naroda je 
vsaj še krščena, če že krščansko marsikdo več ne živi, mnogi pa zelo veliko molijo in na 
najrazličnejše načine naredijo veliko za uspeh naše mlade države. Bog nam je pomagal v 
najtežjih trenutkih naše zgodovine, on nas tudi ne bo nikoli zapustil. Preizkušnje pa so 
vsakdanji delež vsakega človeka.

BIRMA

Birma je dogodek ne le za birmance in 
domače, temveč pa za vso župnijo. Kot 
velika župnijska družina se veselimo, da bo 
64 mladih fantov in deklet potrjeno v veri, 
da bodo prejeli moč z višave, darove Svetega 
Duha, ki prinaša v srca veselje in mir, upanje 
in tolažbo, ki razume naše stiske in oživlja, 
kar je že mrtvo.
Vsak večer bo med devetdnevnico g. 
Marinko spovedoval, birmanci pa imajo 
spoved pred sveto mašo ob 17.45, in sicer 
9. a v ponedeljek, 9. b v torek, 8. a v sredo 
in 8. b v četrtek.
Smo sredi devetdnevnice, ki jo birmanci in 
mnogi starši in botri z njimi lepo opravljajo. 
V sredo bodo starši birmancev prišli ob 
16.00 uredit cerkev, župnišče in okolico. 
Slovesnost svete birme bo v soboto ob 10.00. 
Če bo lepo vreme, se zberejo birmanci in 

botri 15 minut pred deseto pred župniščem 
in gremo v sprevodu v cerkev, če pa bi bil dež, 
se zberejo kar v cerkvi. Dobrepoljci imate 
velik smisel za lepo in dostojno. Prepričan 
sem, da ne bo kdo oblečen nedostojno, zlasti 
dekleta preveč razgaljena in v prekratkih 
krilih.
V cerkvi bo imel vsak birmanec svojo klop, 
v kateri bo poleg birmanca še boter, starši 
in domači. Najmanj šest ljudi gre v vsako 
klop. Ostali boste lahko ob strani, pod 
korom, zlasti pa zunaj pod arkadami, kjer bo 
ozvočenje in bo prišel nekdo tudi obhajat.

VEROUČNA SPRIČEVALA so poseben 
problem. Kar precej jih hranimo še vedno 
v župnišču, ker jih lastniki ob zaključku 
verouka niso prišli iskat. Starši, opozorite 
mlade ljudi, da na starost zelo radi mislijo 
na mlada leta in so ponosni, ko gledajo in 



zelo aktualna, saj bo obravnavala sodobnega 
računalničarja bl. Carla Akutisa. 

Počitniška prekinitev ponedeljkovega 
čaščenja se pričenja z devetdnevnico. 
Nadaljevali bomo spet s septembrom. Lepo 
pa je, da v duhu ali pa zares pogosto stopimo 
pred Jezusa v Najsvetejšem zakramentu v 
cerkvi, ga pozdravimo, počastimo, se mu 
zahvalimo in ga tudi marsikaj prosimo.

Zahvala Denar za krašenje cerkve so zbrali 
še v Predstrugah, Podpeči, Zagorici, Ilovi 
Gori in Cesti. Vaša velikodušna ljubezen je 
res velika, pa tudi želja, da imamo bogoslužje 
v lepo urejeni in okrašeni cerkvi. Bog vam 
povrni.
Najlepša hvala tudi Mateji in Janezu 
Lohkarju, ki sta zastonj zasadila vrtnice in 
drugo cvetje okoli župnišča. Naj jima Bog 
bogato poplača.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI

Ob smrti Štefke Kastelec je dala za 1 mašo 
še Brigita Perko iz Zagorice, za 1 mašo so 
dali Martinkovi – B. v., družina Kastelec iz 
Ljubljane pa je dala za 3 maše.

MALO ZA SMEH

Pove sosed sosedu:
»Si predstavljaš, včeraj okrog polnoči sem dobil 
SMS z vprašanjem, ali potrebujem drva.
Seveda sem napisal, da ne potrebujem.
Ko sem se zjutraj zbudil, sem opazil, da mi je 
nekdo ukradel drva.

Učitelj se v šoli razjezi na učence in reče:
»Vsak, ki je neumen, naj vstane!«
Pa najprej noben ne vstane, pol se pa počasi 

pokažejo svoja spričevala, zvezke in knjige 
svojim otrokom. Spominjam se, kako mi 
je pokojni zdravnik dr. Aldo Furlan kazal 
zvezke in spričevala svoje osnovne šole in 
verouka.
Letošnje leto je res nenavadno, skušajte 
pa kljub vsemu učenci priti po veroučna 
spričevala in podpisana vsi prinesti k mašam 
27. junija, da jih skupaj hranimo, sicer se 
doma založijo in nemalokdaj starši prosijo, 
da napišemo novega, ki pa ne more biti 
popolno, ker za nazaj ne vemo, kdo je koga 
kdaj učil.

NOVA MAŠA DIAKONA 
BOŠTJANA

Diakon Boštjan, ki je celo leto tako vestno 
prihajal v našo župnijo in ogromno pomagal 
pri pastoralnem delu, bo na praznik 
apostolov Petra in Pavla ob 9.00 v ljubljanski 
stolnici posvečen v duhovnika. Novo mašo 
bo imel naslednjo nedeljo, 4. julija, v rojstni 
župniji v Stranjah ob desetih. Ponovitev 
nove maše bo imel tudi v naši župniji, in 
sicer takoj naslednjo nedeljo, 11. julija. 
Kdor more, naj se udeleži posvečenja, nove 
maše, vsi pa ste vabljeni na ponovitev v naši 
župniji. Ne pozabite veliko moliti zanj. 
Gospodinje lepo prosimo, če bi ob ponovitvi 
spekle nekaj peciva, poskrbeli pa bomo tudi, 
da ne bo nihče žejen.

ORATORIJ V NAŠI 
ŽUPNIJI

Četudi je letošnje leto bilo zaznamovano 
z epidemijo, naši animatorji pripravljajo 
oratorij, in to tretji teden v avgustu, to je 
od 15. do 22. Prijavnice so v cerkvi in jih 
čim prej vzemite in se prijavite, da lažje 
organizirajo vse potrebno. Tema oratorija bo 



Janezek dvigne iz stola.
Učitelj ga vpraša:
»A ti misliš, da si neumen?«
Janezek pa reče:
»Ne, ampak nerodno mi je, ker 
samo vi stojite!«

Štajerec stopi v ljubljansko 
restavracijo in vpraša natakarja. 
»Ali imate oranžado?« 
»Ne, žal, oranžade trenutno 
nimamo.« 
»Kok to?« 
»Ja, kokto pa imamo!«

Gre blondinka pozimi na 
ribolov. V led zvrta luknjo in 
hoče začeti, ko z neba zasliši 
glas: »Tukaj ni rib.«Odide malo 
naprej, ponovno izvrta luknjo, 
da bo začela loviti in spet z neba: 
»Tukaj ni rib.« Ker gre v tretje 
rado, se odloči, da bo poskusila 
se na drugi strani ledene ploskve.
Izbere primeren kraj, zvrta 
luknjo, pripravi palico, skoraj 
vrže…
Z neba zadoni: »Pravim ti, da 
tukaj ni rib.«
Blondinki je prekipelo. Zadere 
se nazaj: »Kdo mi to govori, da 
tuki not ni rib? A si bog, al kdo 
me prepričuje, da ni rib?«
Z neba se zasliši: »Ne, jaz sem 
napovedovalec v hokejski dvorani 
in pusti led pri miru.«

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

Pon. 21. 6. 
Alojzij 

Vid. 
Pon. 

19.00 
18.00 

Franc Blatnik, Cesta 
Anton in starši Hočevar 

Tor. 22. 6. 
Janez, Tomaž 

Vid. 
Dom 

19.00 
10.00 

Stane Boštjančič, obl., Vid. 
Ana Gnidovec 

Sre. 23. 6. 
Jožef Cafaso 

Vid. 19.00 
20.00 

Anka in Anton Blatnik, obl., Z. v. 
Molitve za domovino 

Čet. 24. 6 
Rojstvo 

Janeza Krst. 

Vid. 
I. G. 

19.00 
20.00 

Helena Prhaj, obl., Predst. 
Marija in Lojze Jagič 
Vsi Kržetovi, I. G. 

Pet. 25. 6. 
DAN DRŽAVN 

Vid. 
 

19.00 
 

ZA DOMOVINO SLOVENIJO 
Edvard in Ivana Lenarčič, obl., Zg. 

Sob. 26. 6. 
BIRMA 

Vid. 
 

10.00 
 

ZA NAŠE BIRMANCE 
 

 

Ned. 27. 6. 
13. med letom 

Ema Krška 

Vid. 
 
Pon. 
 
Vid. 
Vid. 

7.30 
 

   9.00 
 
 10.30 
 19.00 

Za farane 
Za neverne v našem narodu 
Marija Gradišar in Dušan Francelj, obl. 
Anica Novak 
Jože Jeršin, obl., C. 
Vera in Janez Vidmar, obl., Zg. 

Pon. 28. 6. 
Irenej 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Jožef Hren, Zg. 
Franc Juvanc, obl. 

Tor. 29. 6. 
PETER IN 

PAVEL 

Vid. 
Vid. 
Kom. 
Pon. 

9.00 
19.00 
19.00 
20.00 

Angela in Pavle Šuštar, B. v. 
Jože in vsi Volek, Zg., obl. 
Vsi Stoparčni, Kom. 
Janez, Ludvik in Julka Lenarčič, obl. 

Sre. 30. 6. 
Prvi mučenci 

Vid. 7.00 
 

Angela Sušnik, obl., V. 
Margareta Šuštaršič 

Čet. 1. 7. 
Oliver, Estera 

Vid. 
Hoč 

19.00 
 19.00 

Franc in Kristina Štrubelj, Z. v. 
Henrih Pajk, obl. 

Pet. 2. 7. 
Prvi petek 

Vid. 
Pdg. 

19.00 
 19.00 

Ana in Franc Novak, B. v., obl. 
Anton Adamič, obl., Pdg. 

Sob. 3. 7. 
Tomaž 

Vid. 
 

8.00 
 

Marija in Jože Marolt, obl., Vid. 
Jožef Kralj, Zg. 

 

Ned. 4. 7. 
14. med letom 

Urh 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
19.00 

Za farane in vse neverne 
Julija in Franc Škulj 
Starši in bratje Jožkini 
Druž. Perko in Lazar, Zg.  


