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

št. 18, 29. avgust 2021

IN ZMAGALA JE MOLITEV
Zame je postni čas duhovno najbogatejši čas v letu. V tem času na poseben način 
podoživljam Kristusovo trpljenje in bolečine njegove matere Marije, ko gleda 
svojega sina, kako ga bičajo, s trnjem kronajo, pljuvajo vanj in ga križajo, a mu 
ne more pomagati.
Tudi sama sem kot mati tri desetletja spremljala svojega sina, ki mi je povzročal 
strašno trpljenje. Imel je dobro plačo, dobro službo, a zelo slabo družbo. Nobena 
moja solza, nobena prošnja, ne očetovo svarilo, ga ni ganilo. Moram pa priznati, 
da me je v tem trpljenju krepila edino moja vera. Verjela sem in bila vedno bolj 

prepričana, da bodo moje 
molitve uslišane. Bili so tudi 
trenutki, ko sem obupovala, a 
Bog mi je pomagal nositi križ.
Ravno v postnem času se je 
zgodilo. Sin me je poklical po 
telefonu, da nima več izhoda, 
da je na dnu. Rotila sem ga, da 
ga Bog ni zapustil in mu bo 
preko mojih neštetih molitev 
pomagal, da ne konča v 
propadu.
V srcu sem čutila božjo moč 



in pomoč. Bog se je usmilil mojih molitev in trpljenja, sin se je pobral in zapustil 
svojo družbo. Priznal je, da se brez mojih molitev in moje trdne vere v pomoč 
Boga in njegove matere Marije ne bi nikoli spreobrnil. Stopil je na pot obžalovanja 
in kesanja za vse hudo, kar mi je storil.
Vsak dan še naprej molim zanj, da bi ostal stanoviten na tej poti in hvala Bogu, 
saj že deset let vztraja.
Še enkrat hvala Bogu in Mariji za uslišane prošnje in molitve.

mati

v Zavodu sv. Terezije, pomagale pa so 
tudi naše dobre gospodinje. Tako sem 
vsaj skromno izpolnil, kar sem obljubil 
lani ob zlati maši.

ZAČETEK NOVEGA 
PASTORALNEGA LETA

Počitnice se počasi iztekajo in meseca 
septembra pričenjamo z novim 
pastoralnim letom. Upamo, da bo 
normalnejše, kot je bilo lansko, ko so 
nas skoraj ves čas spremljale omejitve 
zaradi koronavirusa.

Začetek šole in verouka bo s sveto 
mašo in z vpisom k verouku. Za prvo 
triado (1., 2. in 3. razred) bo sveta 

Kratek pogled nazaj

Oratorij, ki je otroke v naši župniji 
razveseljeval od 16. do 22. avgusta, 
je potekal v izredno lepem vzdušju. 
Bl. Karlo Akutis je iz nebes izprosil 
bogat blagoslov. Udeleževalo se ga je 
80 otrok, vodilo pa 26 animatorjev 
pod vodstvom Ane Babič in Neže 
Kastelic. Kateheze je izvajal diakon Rok 
Gregorčič, tehnične zadeve pa je urejal 
g. Marinko. Zelo me je ganilo, da so 
se na povabilo k sveti spovedi odzvali 
tako rekoč vsi animatorji in otroci. 
Tudi sklepna sveta maša v nedeljo na 
vrtu je bila lepa in doživeta, prav tako 
tudi sveta maša v sredo na Vodicah. 
Bog vsem animatorjem, staršem, ki 
so skrbeli za priboljške, Zavodu sv. 
Terezije in drugim donatorjem bogato 
povrni.

Zelo lepo je potekalo praznovanje 
Marijinega vnebovzetja s posvetitvijo 
Mariji in skupno kosilo, ki smo ga imeli 
v Podgorici. Svete maše se je udeležilo 
preko 400 ljudi in večina se jih je 
ustavila tudi na kosilu, ki so ga pripravili 



izpostavljen v kapeli župnišča, kamor 
verni prihajamo k zahvali, češčenju in 
goreči prošnji. Pa tudi vsak ponedeljek 
eno uro pred sveto mašo v cerkvi 
častimo Jezusa. Prisrčno vsi vabljeni! 

VOLITVE V NOVI ŽUP. 
PAST. SVET

Volitve bi morale biti že lani spomladi. 
Zaradi epidemije je g. nadškof že 
dvakrat podaljšal mandat sedanjim 
članom ŽPS. Letos v septembru pa 
bomo v nedeljo 12. pri vseh mašah 
prebrali pismo škofa Andreja Glavana o 
volitvah. Po svetih mašah boste nato vsi 
starejši od 16 let dobili list, na katerega 
boste napisali svoje kandidate. Če koga 
ta dan slučajno ne bo pri sveti maši, 
naj vzame zanj volilni list nekdo drug. 
Vzemimo volitve zelo resno. Izberimo 
iz župnije ljudi, ki bodo lahko župniku 
dejavno pomagali pri načrtovanju, 
spodbujanju in izvajanju pastoralnega 
dela v župniji. Biti izvoljen je čast in 
odgovornost za našo župnijo, pa tudi 
za vso Cerkev.
Liste z napisanimi kandidati boste vrnili 
naslednjo nedeljo, 19. septembra. Te 
bodo dosedanji člani pregledali in 
nato bomo vprašali predlagane, če 
sprejmejo izvolitev in jih razglasili na 
Slomškovo nedeljo (26. septembra). 
Vse, še posebno častilce Najsvetejšega, 
vabimo, da z molitvijo podprete te 
volitve.  

Stična mladih bo v soboto, 18. 
septembra 2021, od 10.30 do 21.30 
v cistercijanskem samostanu v Stični. 
Vse o tem dogodku si oglejte na spletni 
strani www.sticna.net. 

maša v četrtek, 2. septembra, ob 19.00. 
Po njej vabimo vse otroke in starše v 
veroučne prostore, kjer boste otroke 
vpisali, kupili veroučne pripomočke 
(delovne zvezke, učbenike, liturgične 
zvezke) ter poravnali prispevek za 
stroške verouka – 20 evrov. (Kdor ima 
več otrok pri verouku, da prispevek 
samo za enega, pa tudi kdor bi težko 
dal, naj pove, se bomo že pogovorili.)
Za ostale razrede bo sveta maša in vpis 
v petek, 3. septembra. Lepo prosimo, 
da bi se teh svetih maš in potem vpisa 
res vsi udeležili na določene dneve, sicer 
boste morali sami vse kupiti v Ljubljani.
Z veroukom pričnemo takoj naslednji 
teden.
Sporedi verouka bodo objavljeni pri 
sveti maši, napisani pa bodo tudi na 
več krajih.

ČEŠČENJE SVETEGA 
REŠNJEGA TELESA

Blaženi Karlo Akutis je imenoval 
evharistijo (Jezusa v sv. rešnjem telesu) 
avtocesta v nebesa, naš blaženi Lojze 
Grozde pa sonce mojega življenja. Če 
hočemo živeti srečno in varno brez 
živega Jezusa, ki je ostal med nami v 
podobi kruha, ne bomo mogli. Zato 
imamo Jezusa vsak dan na voljo v odprti 
cerkvi, vsak ponedeljek pa je cel dan 
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Pon. 30. 8. 
Feliks (Srečko) 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

Tina Cimprič 
Zgonc in Bambič 

Tor. 31. 8. 
Rajmund 

Vid. 
Kom. 

19.00 
20.00 

Rozalija Mencin 
Anton Pečjak, obl., Kom. 82 
Franc Pirc, obl. 

Sre. 1. 9. Vid. 7.00 Ludvik Cimerman, obl. 
Čet. 2. 9. 

Marjeta 
Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

20.00 

Sv. Duhu za uspeh v šoli in na verouku 
Tone Klinc, obl., C. 
Ludvik in Toni Zrimšek 

Pet. 3. 9. 
Gregor Vel. 

Vid. 
 

19.00 
Prvi p. 

Kristina Žnidaršič, obl., Vid. 
Anton Meglen, obl., Kom. 

Sob. 4. 9. 
Rozalija 

Vid. 
Kom. 

8.00 
19.30 

Majda in Marija Žnidaršič, obl., Vid. 
Marija Vodičar 
Stane in Milka Mustar, obl. 

 

Ned. 5. 9. 
23. med letom 
Mati Terezija 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 19.00 

Za farane in vse neverne 
Rudi Borštnik 
Tone Kralj, obl., Pdc. 
Stane Mirtič, obl., Kom. 

Pon. 6. 9. 
Zaharija 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Za zdravo pamet  
Angela Juvanc, obl. 

Tor. 7. 9. 
Marko, Regina 

Vid. 
Dom 
Kom. 

19.00 
10.00 
19.00 

Jože in Roza Klinc, C. 
ga. Pavla 
Dušan Buščaj,  obl. 

Sre. 8. 9. 
MARIJINO 
ROJSTVO 

Pdc. 
Pon. 
 
Vid. 
Kom. 

9.00 
17.30 

 
19.00 
19.30 

Vinko Novak in hči Marija, Zg. 35 
Jože Škulj, obl. 
Rajko, Ivana Gruden, s. Lili, vsi iz doma 
Za zdravje in srečno vožnjo 
Starši Lohkar in Zofija 

Čet. 9. 9. 
Peter Klaver 

Vid. 
Hoč. 

19.00 
19.00 

Marija in Anton Nose, obl., Predst. 19B 
Ana, Ivan in Stane Koželj 

Pet. 10. 9. 
Nikolaj 

Vid. 19.00 
 

Anton in Julija Novak, obl., Vid. 
Metka Lumbar 

Sob. 11.  9. 
Hiacint 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
  
 19.30 

Anka in Anton Blatnik, obl., Z. v. 
Vsi Nackovi, obl., Zg. 
Anton Brodnik, obl. 

 

Ned. 12. 9. 
24. med letom 
Marijino ime 

Vid. 
Pon. 
Pdc. 
 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
 

19.00 

Za farane in vse neverne 
Vsi Oblakovi 8 
Za Zagorico 
Marija in Franc Šuštar, obl. 
Alojz Avsenik 

Marijino rojstvo oz. malo 
mašo bomo praznovali 8. 
septembra z mašami ob 9.00 
v Podgorici, ob 19.00 v farni 
cerkvi, ob 17.30 bo sveta maša 
v Ponikvah pri kapelici v domu, 
kjer je drugo žegnanje, bo pa 
tudi sveta maša v Kompoljah 
ob 19.30. V nedeljo, 12. 
septembra, pa bo žegnanje v 
Podgorici za Zagorico.

ZAČETEK OBNOVE 
SVETEGA ANTONA

V tem tednu bodo pričeli z 
obnovo strehe na cerkvi svetega 
Antona. To bo veliko delo, 
ki smo ga zaupali mojstru 
Andreju Šuštaršiču iz Logatca, 
ki je pri nas obnavljal že farno 
cerkev, cerkev v Podpeči in 
cerkev v Podgorici. Cerkev 
svetega Antona je velika, vsej 
župniji pa posebno draga, zato 
ne le prebivalce vasi, ki spadata 
pod njen zvon, pač pa tudi 
ostale vabimo, da bi prispevali 
svoj dar, da bomo tudi ta velik 
izdatek mogli poravnati. 

OB SMRTI SVOJCEV 
SO DAROVALI:
Ob smrti Maje Virant je dala 
dar za cerkev in za 1 mašo tudi 
Irena Lumbar.


