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Ko se ozrem na prehojeno leto …
Zadnji tedni so bili zame osebno polni hvaležnosti in veselja. Veselja, ker končno 
lahko stopim h Gospodovemu oltarju in v imenu ljudstva darujem njihove prošnje 
in molitve ter odvezujem njihove grehe. Ter hvaležnosti do vseh tistih, ki mi jih 
je Bog poslal na to mojo pot do duhovništva. Na tej poti ste z menoj zadnji del v 
največji meri prehodili vi, dragi župljani. Res iz srca se vam še enkrat zahvaljujem 
za vse tisto, kar sem smel prejeti v vaši dolini.

Zame osebno je bilo 
življenje v vaši župniji 
p r v a  k o n k r e t n a 
i z k u š n j a  d e l a  n a 
župniji, saj je pred tem 
zaradi študija v tujini 
nisem imel in sem zato 
g. nadškofu še toliko 
bolj hvaležen, da je bila 
ta izkušnja tako lepa in 
plodovita.
Najprej sem se zares 
razveselil skupnosti v 
župnišču. Redko kje 
lahko duhovnik uživa 



tako prijetno družbo v župnišču in žal se prevečkrat zapiramo sami vase in v svoje 
probleme. Hvaležen sem dobremu Bogu, da imate v župniji tako lep zgled sobivanja 
duhovnikov. Naj vas ta zgled spodbuja k okrepljeni bratski ljubezni med župljani.
Vesel sem, da sem že v prvem tednu mojega dela v avgustu smel vstopiti v oratorijsko 
dogajanje. Preko oratorija sem pobližje spoznal vas, dragi mladi, in moje letošnje 
birmance. Priznam, da sem se večkrat vprašal, kako bom sploh zmogel ohranjati 
red med urami verouka, a je na koncu vendarle nekako uspelo, verjetno tudi s 
pomočjo virusa, ki nas je prisilil na delo za računalniki. Kar je bila spet svojevrstna 
izkušnja. Ob otroškem veselju in razigranosti pa je obiskovanje bolnikov v Domu 
omogočilo, da sem smel spremljati neštete zgodbe trpljenja in bolečine, v katerih je 
Bog še najbližje. Pričujejo namreč o tem, kako neizmerno je dostojanstvo človeka, 
ki ostaja dragocen v Božjih očeh tudi, ko bi ga človek že zdavnaj zavrgel.
Najglobje pričevanje, ki sem ga smel prejeti od vas, pa je vaša molitev. Neutrudno 
prihajate k ponedeljkovemu in petkovemu češčenju ter k svetim mašam. In prav ta 
zgled je največ, kar kot mlad duhovnik lahko odnesem s seboj na mojo pot. Vaša 
globoka vera in zaupanje v Božjo pomoč me bosta gotovo spremljala tudi takrat, ko 
bom sam morda omahoval v svoji gorečnosti. Ne omagajte v vaši veri in ne pozabite, 
da je vera del vašega značaja, del tega, kar vi sami ste. In če opustite vero, boste počasi 
začeli izgubljati tiste glavne značilnosti, ki Dobrepoljca delajo Dobrepoljca. Zato 
ne omagajte v zaupanju in pokončno hodite pot vere, s čimer boste trden steber za 
vse, ki vas bodo srečevali.
Ne sramujmo se Kristusa, saj se tudi on ne sramuje imenovati nas svoje otroke!
Pa blagoslovljeno naprej! 

Vaš novomašnik Boštjan

MARIJINO VNEBOVZETJE – praznik 
župnije

15. avgusta praznujemo največji Marijin praznik, ki vsemu 
potujočemu človeštvu kaže cilj in namen življenja. Kristus, 
ki je postal človek, da je odrešil človeštvo, je na veliko noč z 
vstajenjem uničil največjega sovražnika človeka – smrt. Da 
smrt nima več glavne in zadnje besede, je pokazal tudi na 
svoji Materi, ki ni umrla, ampak zaspala in bila z dušo in 
telesom vzeta v nebesa. Ko se mi poslavljamo od svojih rajnih, 
žal vedno pogosteje kar v žarah, težko doživljamo njihovo 
spanje, ki jih odpelje v drugačno življenje, »zakaj to minljivo 
si mora nadeti neminljivost« (1 Kor 15, 53). Tudi naša telesa 



nami prijetno počutil in se marsikaj 
naučil. 

CELODNEVNO ČEŠČENJE V 
PONIKVAH bo v soboto, 7. avgusta. 
Ta dan je za Ponikve pravi praznik in 
pokažete veliko vere in ljubezni do Boga 
med nami. Ob osmih bo novomašnik 
Boštjan izpostavil Najsvetejše, nato pa bo 
do desetih na voljo za sveto spoved. Ob 
osmih pridite častit žene in dekleta, ob 
devetih pa možje in fantje. Ob desetih bo 
imel novomašnik sveto mašo. Češčenje 
nadaljujemo ob 16.00, ko so ponovno 
vabljene žene in dekleta, ob 17.00 pa 
možje in fantje. Ob 18.00 bo sklep 
češčenja s petimi litanijami, zahvalno 
pesmijo in kratko sveto mašo. 
Lepo vabimo tudi ostale iz župnije, saj 
smo Jezusove pomoči in ljubezni vsi 
potrebni.

Žegnanje za Bruhanjo vas bo v nedeljo, 
8. avgusta, z sveto mašo ob pol enajstih.

ORATORIJ se skrbno pripravlja. 
Tudi prijav je že veliko. Še vedno pa 
je možnost, da se prijavite in skupaj 
koristno in prijetno preživite en teden.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI: 
Ob smrti Jožeta Jamnika je dala sestra 
tudi za gregorijanske maše.
Ob smrti Franca Grma so dali za 2 
maši nekdanji sodelavci, Šuštarjevi iz 
Predstrug so dali za 1 mašo, Primčkovi 
pa za 1 mašo in dar za cerkev.
Ob smrti ANE DROBNIČ so darovali: 
dar za cerkev in za gregorijanske maše 
mož Anton. Hčerki Romana in Irena 
sta dali vsaka dar za cerkev in po 5 

bodo nekoč poveličana in podobna 
Jezusovemu telesu po vstajenju, saj 
molimo v veri: »Verujem v vstajenje mesa 
in v večno življenje.«
Na praznik Marijinega poveličanja se 
vsako leto, odkar imamo samostojno 
državo, zberemo v Podgorici, kjer imamo 
sveto mašo in posvetitev Mariji zunaj 
pred cerkvijo. Takrat se nas zbere veliko 
in je to pravo doživetje vere in življenja.
Ker lansko leto nismo mogli kot 
župnijska družina obhajati župnikove 
zlate maše, vas prisrčno vabim, da bi vsi 
po maši ostali tam na skupnem kosilu. 
Naj tudi naše gospodinje enkrat počivajo, 
vsi pa se ustavimo in se kot prijatelji med 
druženjem okrepčajmo. Hrano bodo 
pripravili v našem domu in jo pripeljali 
tja, mlade in manj mlade, pripravljene 
pomagati, bomo prosili, da bi vsem 
postregli. Še posebej lepo prosim gasilce, 
da bi pripravili mize in klopi, pa tudi 
gospodinje, da bi, tako kot ste navajene 
v svoji dobroti, spekle nekaj peciva, da 
se na koncu še posladkamo. Naj bo to 
srečanje župnije in vseh navzočih dokaz, 
da smo ena velika družina, ki se ima med 
seboj rada in je z veseljem skupaj.
Jutranji maši bosta na praznik na Vidmu 
in v Ponikvah ob sedmih za tiste, ki bi 
ne mogli v Podgorico ob desetih. Večerne 
maše pa ta dan ne bo.

Novi diakon ROK GREGORČIČ bo 
prišel k nam v začetku avgusta in bo 
podobno kot vsi diakoni doslej pomagal 
pri vseh pastoralnih dejavnostih. 
Hvaležni smo škofiji, ki pozna potrebe 
župnije, in z veseljem pošilja pomočnike 
v osebah diakonov, četudi je teh malo. 
Kot vse doslej ga bomo z veseljem 
sprejeli, njemu pa želimo, da bi se med 



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

Pon. 2. 8. 
Evzebij 

Vid. 
Pon. 

19.00 
19.00 

Ana Drobnič, 8. dan 
Peter Jerebic 

Tor. 3. 8. 
Konrad 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Anton Boštjančič, obl., C. 
Jože Rigler, obl. 
Stanislav Rotar 

Sre. 4. 8. 
Janez Vianej 

Vid. 19.00 Marija Zupančič, 30. dan 
Za duhovne poklice 

Čet. 5. 8. 
Marija Snežna 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

20.00 

Druž. Strnad, Vid. 
Alojz in Malči Andolšek, Struge 
Franc in Frančiška Godec, obl. 

Pet. 6. 8. 
PRVI PETEK 

Vid. 
 

19.00 
 

Franc Grm, 30. dan 
Štefka Kastelec 

Sob. 7. 8. 
Sikst 

CELODNEV. 
ČEŠČENJE 

V PONIKVAH 

Vid. 
Pon. 
 
Pon. 
 

8.00 
10.00 

 
18.00 

Ivan in Frančiška Kaplan, Vid., obl. 
Starši in vsi Janezovi 
Vsi Lukatovi 
Oba Milana Hočevar 
Anton Pugelj 

 

Ned. 8. 8. 
19. med letom 

Dominik 

Vid. 
 
Pon. 
B. v. 
Vid. 

7.30 
    
   9.00 
 10.30 
 19.00 

Za farane 
Jože Grm in za zdravje, Zg. 
Anka in Alojz Somrak, obl. 
Za vaščane 
Branka Meglen, obl. 

Pon. 9. 8. 
Edit Stein 

Vid. 
 
Pon. 

7.30 
  
 19.00 

Marija Dragi, obl., C. 
Margareta Šuštaršič 
Bratje Kovačič, P. 34 

Tor. 10. 8. 
Lovrenc 

Vid. 
 
Kom. 

19.00 
 

19.00 

Milan Strnad, obl., C. 
g. Pavla 
Marija  in Mirko Miklič 
Vsi Šmucovi 

Sre. 11. 8. Vid. 7.00 Mimi in vsi Tomoževi, Z. v. 
Čet. 12. 8. 
Ivana Šant. 

Vid. 
 
Hoč. 

19.00 
 

20.00 
 

Frančiška Šuštar in vsi Črčkovi 
V dober namen M. 
Druž. Ivanc 
Starši Koželj in Strnad 

Pet. 13. 8. 
Radegunda 

Vid. 19.00 
 

Marija Hočevar, Pdč., obl. 
Za osamljene in trpeče 

Sob. 14. 8. 
Maksimiljan K. 

Vid. 
 

8.00 
  

Vsi Pisančevi, Pdc. 
Za duše v vicah 

Ned. 15. 8.
MARIJINO

VNEBOVZETJE 

Vid. 
Pon. 
Pdc. 

   7.00 
7.00 

10.30 

Jože in vsi Prijatelj, Vid. 
Francka in Franc Tomšič 
Za farane 
Za neverne v našem narodu 

maš. Dar za cerkev in po 3 maše 
so dali Drobničevi iz Ceste, 
Ahačevčičevi iz Podpeči in Janez 
Drobnič. Enako so dali tudi 
bratranci Franci, Jože in Janez. 
Sestra Zalka je dala dar za cerkev 
in za 5 maš. Nečak Tone je dal 
dar za cerkev. Enako so dali dar 
za cerkev Povzinovi in Štancarjevi 
iz Male vasi. Za eno mašo in 
dar za cerkev so dali Pečnikovi, 
Pdc. Za 3 maše sta dala Anka 
in Janez Tomoževa. Po 2 maši 
so dali: Joži Meravič, Jožefa 
Oven in Jani Oven vsi iz Sostra, 
družine Brodnik, Bukovec in 
Škulj, Kališčarjevi, Joži Klinc in 
mešani pevski zbor. Po 1 mašo 
pa so darovali: druž. Erjavec 
iz Šiške, Vidmarjevi iz Vidma, 
Lenarčičevi iz Ponikev, Grekčevi 
iz ceste, Anja, druž. Erčulj, 
Šuštarjevi, Mateja, Mežnarjevi, 
sestrična Ana Zidar, Gašperčkovi, 
Rezi Hočevar, Ana Kastelic in 
Gregorjevi iz Bruh. vasi.
Hva la  vsem,  k i  ob smrt i 
velikodušno darujete za maše 
in za cerkev. Ker ima župnija 
en sam fond in iz njega plačuje 
potrebe za vse cerkve, ne pišemo, 
za katero je kdo daroval. To pot 
ste v glavnem želeli darovati za 
sv. Antona. Sploh pa bomo nekaj 
časa zbirali te darove za obnovo 
tabernaklja. Tako so vaši rajni še 
posebno veseli, ko tudi po smrti 
prispevajo za Jezusovo bivališče 
na zemlji. Bog vsem povrni! 


