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Največji svetnik ni bil škof ali papež
»Največji svetnik ni bil diakon ali duhovnik, niti škof ali papež, ne puščavnik ali 
menih. Bil je mož, oče in delavec.« sv. Jožef Marija Eskriva/
Svetega Jožefa, ki mu je posvečeno celo letošnje leto, tudi goreče prosimo, naj nam 
pomaga v času epidemije, naj nam izprosi zdravo pamet in naj spremlja naša duhovna 
prizadevanja ob rožnovenski duhovni obnovi. 



Mikuž, ki bo ves čas na voljo za sveto 
spoved, imel pa bo tudi misijonske 
govore. Za šolarje, mladino, zakonce 
in starejše bo po en govor in posebna 
priložnost za sveto spoved.

Šolarji bodo opravili sveto spoved med 
veroukom. Sveta maša in govor za šolarje 
od 1. do 8. razreda pa bo v soboto ob 
8.00.

V Kompoljah bo sveta maša za vse 
šolarje in tiste, ki ne morete na Videm, pa 
tudi priložnost za sveto spoved v soboto 
ob 10.00.

Mladina in 9. razred bodo imeli sveto 
mašo in govor zanje v soboto ob 19.00. 

Zakonci ste vabljeni k svojemu govoru, 
sveti maši in spovedi v petek ob 19.00.

Starejši pa boste imeli sveto mašo, govor 
in spovedovanje v petek ob 15.00. Pol 
ure pred sveto mašo bo že spovedovanje.

ROŽNOVENSKA NEDELJA je za našo 
župnijo posebej zaobljubljeni praznik. 
Dopoldne bo še ves čas priložnost za 
sveto spoved. Nekateri že dalj časa niste 
očistili svojih src v tem zakramentu, Jezus 

ROŽNOVENSKA 
DUHOVNA OBNOVA

Epidemija je v našem narodu spet 
precej razširjena. Na Danskem in 
Portugalskem, kjer so se cepili skoraj 
vsi, je sploh ni več. Tudi drugi narodi so 
v cepljenju daleč pred nami. Naš narod 
pa s podporo nahujskanih medijev 
zamenjuje epidemijo s politiko in se 
mnogi ne dajo cepiti, da nasprotujejo 
vladi, ki cepljenje enako kot druge 
normalne vlade, priporoča. 
Te dni sem se pogovarjal s zdravnico dr. 
Lejkovo in je dejala: »Polna usta imajo 
strokovnosti, ko pa zdravniki odkrijejo 
zdravilo, so vsi bolj pametni kot oni.« 
Hvala Bogu, cerkve niso zaprte in vsi, 
ki se držimo predpisov, lahko mirno 
zahajamo vanje. Pred nami so veliki 
dnevi rožnovenske duhovne obnove. 
Med nas bo prišel jezuitski pater Tomaž 



dal sv. Benedikt: MOLI IN DELAJ! 
To geslo je kakor dve vesli na čolnu. Če 
veslaš samo z enim veslom, se vrtiš na 
istem mestu, če pa uporabljaš obe vesli, 
gre čoln naprej. 

Obnova cerkve sv. 
Antona

Velika dela so skoraj končana. Sedaj je še 
polno majhnih reči, upamo pa, da bodo 
kmalu tudi te narejene in bo ta naša lepa 
cerkev, ki je vsem draga, za lep čas urejena. 
Bog povrni za vse darove, ki jih prinašate, 
saj bo to veliko delo precej stalo. Hvala pa 
tudi ženam, zlasti Mariji Zrnec, ki delavce 
pocrkljate s kavo in kako dobroto. Moč 
in priprošnja sv. Antona pa je resnično 
pri Bogu zelo velika. 

Šolsko mašo je imel doslej le osmi razred 
in je prišlo kar lepo število. 25. pripravlja 
šolsko mašo 7. razred, nato bo duhovna 
obnova. 9. oktobra pripravlja šolsko 
mašo 6. razred, 16. pa peti razred. Že v 
prejšnjih Oznanilih smo povabili tudi 
druge šolarje, saj naj bi se pri teh mašah 
učili sodelovanja pri maši in spoznavali 
osnovne drže.

Krstna nedelja je 3. oktobra. Priprava 
na krste bo v četrtek, 23. in 30. 
septembra. Vsi, ki bi želeli krstiti otroka, 
se dogovorite z g. Marinkom. Lahko ga 
dobite na mobitel 031 216 822.

MARSIKDO BI RAD DAL ZA SV. 
MAŠO, PA IMAMO VEDNO PRECEJ 
ZASEDENO. ZADNJE ČASE PA JE 
NAMENOV NEKOLIKO MANJ IN 
ČE ŽELITE, LAHKO NAROČITE 
SVETO MAŠO.

pa vse čaka, saj more edino on prinesti 
mir in tolažbo. 

STANJE DUHA V NAŠEM 
NARODU

Dogodki in novice, ki jih lahko 
s p r e m l j a m o  z a d n j e  č a s e ,  n i s o 
optimistične in ne kažejo dobro. Žal 
je zahodna Evropa v marsičem obrnila 
hrbet Bogu. In ko se odvrnemo od Boga, 
ko Bogu več ne zaupamo in si dajemo 
zakone po našem okusu, ne moremo 
pričakovati nič dobrega. »Globalni 
družbeni procesi to že nakazujejo. Kričavi 
pohodi »prebujenih«, Woke, bodo imeli 
logično nadaljevanje.« (M. K.)
Hvala Bogu, v naši župniji so nekatera 
znamenja, ki dajejo upanje. Odgovornost 
za župnijo, ki se kaže v sprejetju verouka 
šestih laikov, je dokaz, da je župnija 
živa in ji ni vseeno, kako poteka versko 
življenje v njej. Kar 500 vas je vzelo 
volilne liste za izbor članov ŽPS, kar je v 
koronskem času veliko. 
Naše sestre redovnice, ki se posvečajo v 
glavnem molitvi, brez dvoma kličejo na 
župnijo in ves svet Božjo pomoč. Sicer 
majhna, a zvesta skupina molivcev, ki 
vsak ponedeljek in petek moli in časti 
Boga, pa tudi mnogi drugi na razne 
načine kličete Božji blagoslov. Vse to je 
garancija, da nas Bog vidi, četudi je pri 
njem en dan kakor tisoč let in tisoč let 
kakor en dan. Zlasti pa imamo zaupanje 
v pomoč naših skoraj 300 mučencev, 
ki so dali življenja za svoje krščansko 
prepričanje med drugo svetovno vojno, 
zlasti pa po njej. Zelo smo še vedno 
zasidrani v delu in marsikdo še vedno 
verjame v prvi vrsti samo v delo, a 
kristjani vemo, kakšno pravilo nam je 



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

Pon. 27. 9. 
Vincencij P. 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

V zahvalo za uspešno operacijo N. 
Gačnikovi (Kovačevi) 

Tor. 28. 9. 
Venčeslav 

Vid. 
Kom. 

19.00 
18.00 

Starši Vidmar in Rudi Prhaj, obl. 
Rozi Pirc 

Sre. 29. 9. 
Mihael, 

Gabriel, Raf. 

Vid. 7.00 Za +duhovniki Rafko, Franci, Ogrinc 
Po namenu D. L. 

Čet. 30. 9. 
Hieronim 

Vid. 
I. G. 

19.00 
19.00 

Starši Štefka in Franc Miklič, V., obl. 
Jože Šteh, obl. 

Pet. 1. 10. 
DUHOVNA 
OBNOVA 

Vid. 
Vid. 
 

15.00 
19.00 

Fanika in Jože Strnad, obl., C. 32 
Vsi Lohkarjevi, B. v. 
Živi in mrtvi Šporar, Vid. 

Sob. 2. 10. 
DUHOVNA 
OBNOVA 
Angeli var. 

Vid. 
Kom 
Vid. 

8.00 
10.00 
19.00 

Marija Mohar, obl. 
Sestrična Lojzka in stari starši 
Ana Tiselj, obl. 
Ana Drobnič, Predst. 

 

Ned. 3. 10. 
ROŽNOVEN. 

NED. 

Vid. 
 
Pon. 
 
Vid. 
Vid. 

7.30 
 

   9.00 
 
 10.30 
 19.00 

Za farane in neverne 
Druž. Hočevar, Hoč. 
Starši Tabak 
Antonija in Stane Žnidaršič, K. 
Metka in Franc Menart, obl., Z. v. 
Primčkovi, Zg. 

Pon. 4. 10. 
Frančišek As. 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Rezka in druž. Novak 
Martin Mirt 

Tor. 5. 10. 
Favstina Kov. 

Vid. 
Kom. 

19.00 
18.00 

Druž. Blatnik, Predst. 
Janez in starši Zakrajšek, obl. 

Sre. 6. 10. 
Bruno 

S. A. 
S. A. 

9.00 
19.00 

Franc in Nežka Zrnec, obl. 
Alojz Strnad, obl., C. 48 
V zahvalo za uspešno opr. šol. leto 

Čet. 7. 10. 
Rož. M.Božja 

Vid. 
Hoč. 

19.00 
19.00 

Malči in Alojz Andolšek, Struge 
Vsi Lazarjevi 

Pet. 8. 10. 
Benedikta 

Vid. 19.00 
 

V zahvalo N. L. 
Franc Grm 

Sob. 9. 10. 
Dionizij 

Vid. 
Kom. 

8.00 
 19.30 

Marija Prijatelj, Vid. obl. 
Frančiška Jakopič, obl. 

 

Ned. 10. 
10. 

28. med letom 
Danilo 

Vid. 
Pon. 
 
S. A. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

 
10.30 
19.00 

Julij Meglen, obl. 
Anton Pavlin, obl. 
Julij Brodnik, obl. 
Za farane in v zahvalo 
Franc in ostali Glač, Pdg. 


