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Jožefov teren

Mož, oče ali obrtnik? Krizni upravitelj? Budni stražar, ki je skrbno skril dečka, da je 
ta mirno rasel pod njegovo streho (vse do takrat, ko ga je na svoje veliko začudenje 
v puščavi odkril hudič?) Tega dečka in njegovo mater, svojo ženo, ima Jožef najrajši 
na svetu. Zanju je prevzel odgovornost in izpeljal jo bo do konca, do zadnjega 
giba, a ne sam, v vsem se posvetuje z Jahvejem, v vsem, zato žena in otrok nikoli ne 
oklevata – gresta, ko reče, ostaneta, ko reče. Ta otrok, ki ga je Jožef priznal za svojega 
in mu tako zagotovil dom, mesto v družbi in Davidovi rodbini ter celo zgodovinsko 
omembo v popisu sveta, ga kliče oče, in to tudi je, saj oče ni le tisti, ki poraja sina, 
ampak tudi tisti, ki ga sprejme kot sina, Jezusu prikimava Cantalamessa. 
Jožef je tudi mož, ki mu pripada sreda. Sreda je zame tisti dan, ko se moje nedeljsko 
navdušenje že poleže; ko mi začno pojemati moči; ko je še zelo daleč do sobote, do 



rešitve nekega vprašanja, do srečnega konca zgodbe. Sreda je Jožefov teren. Vem, da je 
doživljal preizkušnje in včasih si želim, da bi se tudi meni v sanjah razjasnile nekatere 
stvari. In kot v njegovem so bili tudi v mojem življenju pragovi, ki sem jih prestopila 
in onkraj katerih stvari zame niso bile več iste. Eden izmed njih je bil prag v Jožefov 
svet. Iz srca vam želim, da bi ta čudoviti prag (čim večkrat) prestopili tudi vi.

POGLED NA ZADNJE 
DOGODKE

BIRMA, ki smo jo imeli letos v soboto, 
26 junija, je lepo uspela. Predvsem sem 
se tudi sam veselil skupaj z birmanci, 
ki so resno, navdušeno, predvsem pa 
veselo čakali ta dan. Prepričan sem, da 
so si zapomnili predvsem to, kar sem 
jim stalno poudarjal: Bog vas ima zelo 
rad. On se vas veseli. On je zvesti Bog 
in vas ne bo nikoli zapustil. Če ga tudi 
mi zapustimo, on nas vedno čaka, saj 
je njegova temeljna lastnost ljubezen 
in  usmiljenje. Bolj ko se ga oklepamo, 
lepše in lažje je naše življenje. Bog nikoli 
ničesar ne jemlje, on samo daje. 
Bog, povrni staršem, ki ste se tako 
zavzeli, da smo slovesnost svete birme 
lepo doživeli. Ponovna zahvala za vaše 
čiščenje in urejanje cerkve, župnišča in 
okolice. Hvala za postavitev lepega mlaja 
in slavoloka, hvala za vse darove.
Tudi g. nadškof je bil ganjen nad lepo 
slovesnostjo, urejenostjo in samimi 
birmanci. Ne pozabimo lepih dogodkov, 
naj nam dajejo moč, ko pridejo preizkušnje 
in težave. Če se bomo držali Boga in si bili 
prijazni sopotniki, bomo vse zmagali.
Tu bi se rad zahvalil še Mariji in Juliji 
Kramžar, ki sta napisali birmanske listke. 
Sam sem imel toliko dela in skrbi, da jih 
ne bi nikakor utegnil.

3 0 - L E T N I C O  N A Š E  D R AG E 
SLOVENIJE smo slovesno obhajali tudi 
v naši občini. Dobili smo novo obeležje na 
avtobusni postaji. Lepa proslava, udeležba 
pri maši za domovino in navdušenje vseh, »ki 
v srcu dobro mislijo.« Še vedno pa marsikdo 
ne izobesi državne zastave, kar nikakor ni 
dobro znamenje. Upam, da ste se v sredo tudi 
postili za domovino, pri molitveni uri pa se 
nas je zbralo bolj malo. Smo pa tisti goreče 
molili za narod in domovino. Verjetno 
bo govor, ki ga je imel državni sekretar za 
Slovence po svetu dr. Dejan Valentinčič, 
objavljen in ga bomo lahko še prebrali, saj je 
bil izredno bogat in lep.
Tudi odkritje spomenika našima velikima 
rojakoma Francetu in Tonetu Kralju in 
proslava ob 100-letnici čebelarskega društva 
sta dala pečat naši lepi obletnici. Vsega 
lepega in dobrega se moramo znati veseliti.

URNE MAŠE, ki jih imamo vedno pred 
praznikom rojstva Janeza Krstnika, imajo 
namen, da Boga prosimo za zdravo vreme, 
odvrnitev hude ure in da nam vsega, kar 
potrebujemo tudi za zemeljsko življenje, 
ne bi nikoli manjkalo. V času izobilja, 
ko ne vemo, kaj je pomanjkanje ali kako 
je videti, ko si lačen, so nam tovrstne 
prošnje dokaj tuje. Tisti, ki smo živeli v 
časih, ko smo bili v glavnem odvisni od 
tega, kar smo pridelali doma, pa se dobro 
zavedamo, kako smo jokali, ko nam je 



Vse mlajše in starejše ministrante 
vabimo, da bi pri tej maši ministrirali.
Za vse ministrante bo srečanje v četrtek, 8. 
julija, po večerni maši. Pogovorili se bomo 
tudi o našem izletu na morje, kamor bodo 
vabljeni tudi vsi člani otroškega zbora. 

ROMARSKI SHOD PRI SVETEM 
ANTONU bo ob godu svetega Aleša na 
sam god, 17. julija, ob 9.00 in 19.00, v 
nedeljo pa z mašo ob 10.30.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Za Jožeta Franceljna je dala kmetijska 
zadruga dar za cerkev.

Ob smrti STANISLAVA ROTARJA so 
darovali domači dar za cerkev in za 3 
maše. Dar za cerkev in za 2 maši je dala 
krščenka Sabina. Enako je dala sestrična 
Vera. Dar za cerkev in za 1 mašo so dali 
Boštjančičevi, Videm 9 A. Po 1 mašo pa 
so darovali: Vedrovi, Ljubljana; Šobčevi, 
Podpeč; Meglenovi, Kom.72;  Štefucovi, 
krščenka Mateja, Andreja in Marjan 
Kuralt, Stražiserjevi, V. Gorice, in Marija 
Šuštar.

Ob smrti JOŽETA JAMNIKA so 
darovali: sestra Mihaela za 10 maš, sestra 
Lenka za 5 maš, sestra Marija za 5 maš, 
brat Tone za 5 maš, nečaki Vesna, Jana in 
Marko so dali vsak za 3 maše. Špajevi do 
dali dar za cerkev in za 1 mašo, vaščani 
Podgorice so dali dar za cerkev in za 2 
maši, Gabrijela Pugelj je dala za 2 maši, 
za 2 pa Danica Pahulje – Kočevje. Po 1 
mašo pa so dali: Lojze Oblak – Ponikve, 
Tjaša Pugelj, Janez Hočevar, Grmovi, 
Podgorica in Mežnarjevi iz Vidma

toča stolkla za žetev pripravljeno njivo. V 
naši župniji imamo še vedno urne maše 
v vseh cerkvah, povabimo pa sosesko, ki 
spada pod določen zvon. V nekaterih 
cerkvah  in soseskah pride k urni maši 
lepo število. Ponekod pa je videti, da 
bomo morali te maše ukiniti. Na seji 
ŽPS bomo morali o tem resno razmisliti. 
Hvala vsem, ki ste tudi letos prišli, molili 
po namenu, pokropili svoje parcele in 
tako ohranili vero, da je nazadnje le Bog 
tisti, od katerega je odvisno, kako bomo 
živeli in preživeli.

P O N O V I T E V  N O V E  M A Š E 
BOŠTJANA DOLINŠKA, ki je bil letos 
v naši župniji diakon, bo v nedeljo 11. 
julija ob 10.00. Nekateri imate planiran 
dopust. Kdor pa bo doma, je najlepše 
vabljen k tej maši. Tudi šolarji, za katere 
se je zelo trudil, lepo vabljeni k tej maši. 
Boštjan je bil pri nas zelo rad in je izredno 
veliko naredil v času korone za naš 
mladi rod. Pošiljal je učencem verouka 
veroučne teme na daljavo, jih zbiral po 
aplikaciji Zoom in podobno. Izredno ceni 
Dobrepoljce in našo župnijo, pokažimo 
mu hvaležnost in se Bogu zahvalimo zanj. 
Pri maši naj bi peli poleg domačih pevcev 
tudi pevci iz Ponikev. V petek bi imeli eno 
vajo skupaj in potem navdušeno skupaj 
zapojte. Pokažimo, da smo župnija, ki 
drži skupaj. Hudi Duh je tisti, ki ljudi 
razdvaja, Sveti Duh pa vedno ustvarja 
edinost. Po maši bo podelil novomašni 
blagoslov in delil novomašne podobice, 
vse pa vabimo, da se ustavimo, popijemo 
kozarček pijače in se posladkamo s 
pecivom, ki ga boste, kot vedno, skrbne 
gospodinje rade pripravile. V Ponikvah bo 
zato nedeljska maša za tiste, ki bi res ne 
mogli priti na Videm, v soboto ob 19.00. 



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

Pon. 5. 7. 
Ciril, Metod 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

Marija Bajželj 
Starši in Martin Mirt 

Tor. 6. 7. 
Marija Goreti 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Jože Jamnik, 8. dan 
Alojz in vsi Grekčevi 
Stane Mesojedec, obl., K. 62 

Sre. 7. 7. 
Anton Zaharija 

Vid. 19.00 Franci Žnidaršič, 8. dan 
Marija Miklič, Cesta, obl. 

Čet. 8. 7. 
Kilijan 

Vid. 
I. G. 

19.00 
20.00 

Lado Strnad, Pon. 
Za srečen porod 
Albina Kremenšek 

Pet. 9. 7. Vid. 19.00 V zahvalo vsem molivcem za J. O. 
Sob. 10. 7. 

Amalija 
Vid. 
Pon. 

8.00 
19.00 

Vsi Rebolj, Z. v. 
Anton Prhaj 

 

Ned. 11. 7. 
15. med letom 

Benedikt 
PONOVITEV 
NOVE MAŠE 

Vid. 
 
Vid. 
 
Vid. 

7.30 
       
10.30 
  
 19.00 

Za farane 
Alojz Žnidaršič, obl., Videm 15 
Starši, bratje in sestra Špičkovi, Pdč. 
Franc, Mimi in starši Kastelic, B. v. 
Za vse neverne v našem narodu 

Pon. 12. 7. 
Mohor, Fortun. 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Frenk in vsi Jerkinovi, Pdč. 
Franc in Karolina Doltar 

Tor. 13. 7. 
Henrik 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Franc Poje, Predst. 
Stanislav Rotar, 30. dan 
Anton in Kristina Štih, obl. 

Sre. 14. 7. Vid. 7.00 Ludvik, Marija in Ciril Cimerman, obl. 
Čet. 15. 7. 
Bonaventura 

Vid. 
Hoč. 

19.00 
20.00 

Janez in Kristina Kovačič, obl., Vid. 
Marija in Adolf Žnidaršič 

Pet. 16. 7. 
Karmel. M. B. 

Vid. 19.00 
 

Julka Novak, obl., Vid. 
Marija Marolt, Z. v. 

Sob. 17. 7. 
Aleš 

S. A. 
S. A. 

9.00 
 19.00 

Ela Lenarčič in starši Zalar, obl. 
Julka, Alojz Ahačevčič in vsi Primčkovi 

 

Ned. 18. 7. 
16. med letom 

Arnold 

Vid. 
Pon. 
S. A. 
 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
 

19.00 

Za farane in vse neverne 
Jože Brodnik, obl. 
Julka in ostali Tomšič 
Jože Francelj 
Anton Erčulj, obl., Zg. 


