
Župnija Dobrepolje - Videm,Župnija Dobrepolje - Videm,
Letnik 48Letnik 48

št. 17, 15. avgust 2021

SVETI JOŽEF – ČLOVEK UPANJA
Mogočni sveti Jožef! Vse svoje življenje 
si bil človek upanja. Pred težavami, 
ki si jih srečeval – kot so bile na 
primer boleče okoliščine Jezusovega 
rojstva, beg v Egipt in bivanje daleč 
od domovine – je bila tvoja moč v 
nezlomljivem upanju v Božjo dobroto, 
moč in zvestobo.
Danes se z zaupanjem obračamo nate. 
Ti, ki si blizu Boga, zedini svojo molitev 
z našo molitvijo. Prosi Jezusa, naj nas 
podpira v preizkušnjah, s katerimi 
se moramo spopadati. Pomagaj nam 
premagati naše trpljenje in nam podari 
tisto moč, s katero si premagoval težave, 
ki si se z njimi tudi ti srečeval. Daj, da 
bo tudi nam – kot nekoč tebi – upanje 
luč in vodnik vsak dan našega življenja. 
Amen.
 
(molitev iz svetišča sv. Jožefa v Montrealu) 



DIAKON ROK SE 
PREDSTAVI

Dragi bratje in sestre v Kristusu, 
počaščen sem, da bom v letošnjem 
letu Gospodu kot diakon služil v vaši 
župniji. Hvaležen sem, ker ste me že v 
začetku meseca tako prijazno sprejeli 
v svoji sredi in mi izkazali plemenito 
gostoljubje. Nadejam se, da bo naše 
medsebojno sodelovanje blagoslovljeno 
in bo pri vseh nas obrodilo bogate sadove 
v zvestobi Bogu. Naj velja od sedaj naprej 
med nami močna molitvena povezanost, 
da bo sleherni stik, ki se bo med nami 
spletel, sleherna beseda, ki si jo bomo 
izrekli, sleherno delo, ki ga bomo skupaj 
opravili, in na sploh vse, kar bomo v tem 
letu skupaj doživeli, Bogu v čast, nam 
vsem pa v zveličanje.

Rok Gregorčič

POGLED NAZAJ

Ko človek nekaj spozna, se težko odloči, 
da tega ne bi posredoval drugim. To še 
posebej velja za duhovnika, ki ne sme biti 
»mutast pes«.
Za nami sta dneva celodnevnega 
češčenja. Bog, v osebi Jezusa, je ta dan 
poseben gost med nami. Sicer je On 
vedno med nami, vendar smo na to 
tako navajeni, da sploh ne pomislimo in 
le redko kdo zaide v cerkev, navadno le 
takrat, ko Boga izredno potrebuje. 
Mlad mož je pripovedoval, kako je šel kot 
študent skoraj vsak dan k maši. Študij mu 

ni najbolj ugajal, prijemala se ga je celo 
neke vrste depresija in je v cerkvi našel 
mir in tolažbo. Danes je v dobri službi, 
poročen in marsikatero nedeljo ne pride 
k maši. »Dobro, da Bog ni maščevalen in 
mi ne pošlje kake nesreče, ko sem tako 
nehvaležen,« je sam izjavil.
Na dan češčenja kristjan pokaže, kaj mu 
pomeni Bog med nami. Mnogi pridejo 
skupaj s svojimi sovaščani ali sami zase in 
se Jezusu zahvalijo za vse dobrote, ki nam 
jih tako velikodušno deli. Sam se večkrat 
spomnim infarkta, ki sem ga doživel pred 
leti, še posebno pa leta 2004, ko sem imel 
velike zdravstvene težave. In to se zgodi 
skoraj vsakemu. Ko sem vrnil spet zdrav 
iz bolnice, sem obljubil, da bom, če bom 
le mogel, stopil k Jezusu in se mu zahvalil, 
da lahko hodim in delam. 
Jezus nas ne potrebuje, mi pa njega zelo, 
četudi se tega ne zavedamo. Vesel pa je, 
ko pridemo k njemu, ga počastimo, se 
mu priporočamo in ga prosimo, saj je 
vendar vsemogočni Bog. In kristjan, ki 
ve, kako ga Bog ljubi, da vse prejema 
od njega in ga ljubeče čaka, ne bi smel 
zamuditi priložnosti in priti k svojemu 
Bogu. 

Srečanje za starejše, bolehne in 
invalide je lepo 1. avgusta pripravila 
župnijska KARITAS. Kar lepo število 
se jih je zbralo pri maši, ki jo je daroval 
novomašnik Boštjan. Skoraj vsi smo 
prejeli bolniško maziljenje, ki ga je Jezus 
postavil iz ljubezni prav do nas starejših 
in bolehnih. Tudi srečanje pod arkadami 
je bilo zelo prijetno. Bog, povrni članom 
KARITAS, novomašniku Boštjanu in 
vsem, ki smo lahko duhovno bogato in 
prijetno doživeli to nedeljsko popoldne. 
Na prvi petek smo potem še ostalim 



in poravnate prispevek. Organizatorji 
(preko 20 animatorjev) bodo veseli, če jih 
boste obiskali tudi kdaj med dogajanjem, 
morda prinesli celo kako pecivo ali sadje 
in jih na tak način »pocrkljali«. Vas pa 
prosijo, da na oratorij pošljete le zdravega 
otroka! 
Ne pozabimo celotnega oratorija 
izročati vsak dan v Božje roke in se vseh 
spominjajmo v svojih molitvah. 

ŽEGNANJA

V Podgorici bo žegnanje za Podgorico 
v nedeljo, 22. avgusta, z mašo ob pol 
enajstih.
V Predstrugah pa bo žegnanje naslednjo 
nedeljo, 29. avgusta, prav tako z mašo 
ob pol enajstih.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti ANE DROBNIČ je dal dar za 
cerkev in za 2 maši tudi Stane Jakič, za 

bolnim, ki ste želeli, podelili bolniško 
maziljenje. Ne bojmo se zakramentov. 
Bog jih podeljuje iz same neizmerne 
ljubezni do nas.

ORATORIJ 2021

V tednu od 16. 8. do 22. 8. 2021 bo v naši 
župniji potekal oratorij. Teden veselja, 
druženja, igre in molitve. Letos bomo 
oratorij posvetili 15-letnemu Carlu 
Acutisu, ki je naš sodobnik. Izredno rad 
je imel tehnologijo, vsemogoče igre in 
domače živali; obenem pa je bil hvaležen, 
dobrosrčen, skromen in globoko veren.
Prijavljenih je že več kot 70 otrok, 
lahko pa pridejo tudi še neprijavljeni 



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

Pon. 16. 8. 
Rok 

Vid. 
 
Pon. 

19.00 
 

19.00 

Maja Virant, 8. dan 
Za Videm 
Vsi Slivarjevi, Pon. 51 

Tor. 17. 8. 
Evzebij 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Ana Drobnič, 30. dan 
Berusovi in Ivan Mavrovič 
Rus, Kramžar in Križman 

Sre. 18. 8. 
Helena 

Vid. 7.00 Anton Žgajnar, obl. Z. v. 
Pok. duhovniki 

Čet. 19. 8. 
Janez,Ludvik 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

20.00 

Karolina in Terezija Babič, obl. B. v. 
Marko Adamlje 
Anton Kastelic, obl. 

Pet. 20. 8. 
Bernard 

Vid. 
 

19.00 
 

Milan Kovačič in Julka Zabukovec, Pdč. 
Druž. Blatnik, Predstr. 

Sob. 21. 8. 
Pij X. 

Vid. 
 

8.00 
 

Toni Pajk, obl. I.G.  
Tina Cimprič, Šmarje 

 

Ned. 22. 8. 
21. med letom 

Marija 
Kraljica 

Vid. 
Pon. 
 
Pdc. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
  
 10.30 
 19.00 

Za farane in vse neverne 
Miro Bambič, obl. 
Marija Nose 
Za vaščane Podgorice 
Marija in Janez Šporar, obl. Pdc. 

Pon. 23. 8. 
Roza iz Lime 

Vid. 
 
Pon. 

7.30 
  
 19.00 

Slavka in Marjan Miklič, Vid. 
Jože Jamnik 
Ana in Adolf De Cecco 

Tor. 24. 8. 
Jernej 

Vid. 
 
Kom. 

19.00 
 

19.00 

Jožefa in Anton Prijatelj, obl. Vid. 
Jernej Dragonja 
Jože Špringer, obl. 
Po namenu 

Sre. 25. 8. 
Ludvik 

Vid. 7.00 
 

Barbara Brodnik in družina 
Po namenu 

Čet. 26. 8. 
Ivana 

Vid. 
 
Hoč. 

19.00 
 

20.00 

Starši in Ana Drobnič 
Joži Tiselj, obl. Z. v. 
Vsi Anžetovi 

Pet. 27. 8. 
Monika 

Vid. 19.00 
 

Maja Virant, 30. dan 
Starši in oba brata Blažič, Pdč. 

Sob. 28. 8. 
Avguštin 

Vid. 
 

8.00 
 

Franci Miklič, obl. C. 
Franci Žnidaršič 

 

Ned. 29. 8. 
22. med letom 
Muč. Janeza 

Krstnika 

Vid. 
 
Pon. 
Preds. 
Vid. 

   7.30 
 

9.00 
10.30 
19.00 

Za farane in neverne 
Alojz in Kristina Jamnik, obl. Pdc. 
Uroš Somrak, obl. 
Za vaščane Predstrug 
Stanislav Jakič,  obl. Z. v. 23 
Alojz in Frančiška Miklič, obl. C. 

1 mašo pa so dali Primaževi iz 
Pdg., Anka Babič in Žerinovi.

Ob smrti MAJE VIRANT je dal 
dar za cerkev mož Tomaž, prav 
tako pa je dala dar za cerkev 
Katarina Žnidaršič. Letonjevi 
in Primaževi iz Pdg. so dali po 
1 mašo.

Ob smrti MARIJE CIMPRIČ 
so dali Kališčarjevi dar za cerkev 
in za 1 mašo.

NEKAJ ZA DOBRO VOLJO 

RAZLIKA: »Kakšna je razlika 
med zdravnikom in tatom?«
»Tat ve, kaj njegovi stranki 
manjka.«

OKO: Kmet vpraša soseda: 
»Zakaj pa imaš plavo oko?« 
Kmet mu razloži: »Ko sem 
molzel kravo, me je mahnila z 
repom, pa sem ji opeko privezal 
na rep.«

RACE: Lovec kolegu: »Včeraj 
sem ustrelil kar 14 rac.« Kolega: 
»Divjih?« Lovec: »Ne, divji je 
postal kmet, ki je bil njihov 
lastnik.«

POČITEK: »Slišala sem, da je 
tvoj oče na počitku v gorah,« je 
rekla soseda malemu Janezku. 
Janezek: »Gospa soseda, narobe 
ste slišali, z njim je tudi mama!«


