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SV. JOŽEF KOT IZZIV
Jože Možina, zgodovinar, raziskovalni novinar, 

avtor knjige Slovenski razkol

Vzor sv. Jožefa je zame velik zalogaj ali bolje izziv. Po eni strani si ga premalokrat prikličem 
v zavest. Ko pa je razpoloženje pravo, npr. ko zrem v njegovo podobo v kaki cerkvi, 
nastopijo z njegovim zgledom in mojim odzivom »težave«. Ko bi ga želel posnemati, se 
čutim nekoliko podobnega Cankarjevi Francki, ki teče za vozom in že vnaprej je jasno, 
da ga ne bo ujela. Prvi vidik je že dejstvo, da po svetopisemskih virih sv. Jožef nikoli 
nič ne reče. Gotovo ni bili vedno tiho, vendar je celotna njegova mogočna prisotnost 
v krščanstvu le v zgledu. To je velik izziv zame, ki si služim kruh z besedo, izgovorjeno 

in zapisano. Ob tem, da 
moje besede niso vedno 
blage, ampak znajo 
zarezati z ostrino, ko gre 
za zagovor bistvenega oz. 
tistega, v kar verjamem. 
Drugo polje je seveda 
družinsko življenje, tudi 
tu izziv ni veliko manjši. 
Sv. Jožef je prisoten z 
zgledom, je navdih, jaz 



Marija Kastelic, zapisnikarica pa Cvetka 
Krašovec.
Druga redna seja bo v ponedeljek, 8. 
novembra. Spored boste člani dobili po 
elektronski pošti. Gost bo naš letošnji 
diakon Rok Gregorčič.
Duhovni vikend za mlade bo, kot ste 
že slišali v nedeljo pri oznanilih, od 29. 
do 31. oktobra v Šmarjeti. Mladi pod 
vodstvom diakona Roka vabijo vse fante in 
dekleta iz župnije (srednješolci, študentje 
in mladi v poklicih), da se pridružijo. 
Kontaktna oseba je Ana Babič (041 555 
711 ali ana.babic@gmail.com). Spomnite 

pa bi se včasih kaj hitro zadovoljil le z besedo. Sicer pa je sv. Jožef mogočen priprošnjik 
in ima veliko »dela« tudi z mano. 

SINODA, KAJ TO SPLOH JE?

Ko sem pričel pisati sledeča Oznanila, me je poklicala svakinja od doma. »Povej meni 
in svojemu bratu, kaj je to sinoda, ki smo jo včeraj začeli?«
Zelo preprosto! Sinoda pomeni HODITI SKUPAJ. Papež vabi vso Cerkev, vse kristjane, 
da premislimo, kako živimo svoje krščanstvo, kakšen vpliv ima to na naše osebno 
življenje in kaj bi predlagali, da bi to vsaj do neke mere uresničevali. »Saj to delamo 
stalno,« mi je odgovorila. Res je, včasih pa tudi pozabimo na to, še posebej pozabimo 
to s kom podeliti. Oglasil se je brat in rekel ženi: »Kar zberi sosede, pa jim povej kaj 
spodbudnega.« Vsi vemo, da je ravno med sosedi včasih najtežje biti pričevalec. A če 
bomo imeli pogum začeti pogovor o taki temi, kaj naj bi naredili, da bi živeli v večji 
medsebojni povezanosti, da bi bilo med nami manj nevoščljivosti, si bolj iskreno želeli 
dobro in si pomagali ali jih vsaj priporočali Bogu, se bo pričelo življenje spreminjati, 
kar je temeljni namen sinode.
Verjetno se tudi mnogi med nami sprašujete, kaj lahko jaz naredim, ali imate celo kak 
zgled ali nasvet. Zelo vesel bom, če ga boste napisali in ga bomo tu objavili. V župniji 
je, hvala Bogu, veliko pripravljenosti za vse dobro, kar je dokaz v tem, da ste sprejeli 
nekateri verouk, drugi z vso pripravljenostjo sprejeli izvolitev v ŽPS, spet drugi ste ali 
boste sprejeli službo bralcev, pevcev, itd. Bog vsem to pripravljenost povrni! Zmeraj pa 
čutim, da je to sad molitve, še posebej, ko slišim, kako ves čas (ponedeljek je namreč) 
ko to pišem, nekaj ljudi v kapeli moli.

Iz prve seje ŽPS

Novoizvoljeni člani so po pošti prejeli 
vabilo in spored seje. Na pošto smo vse 
oddali v petek. Ker pa pošta potuje zadnje 
čase tri dni, so vsi prejeli vabila dan po seji. 
Vsem se opravičujemo.
Po predstavitvi vsakega posameznika 
in razdelitvi delovnega gradiva smo bili 
seznanjeni z delom na obnovi cerkve sv. 
Antona, o novih ključarjih in mežnarju 
v Kompoljah, pa tudi o načinu našega 
prihodnjega dela.
Tajnik ŽPS je Marko Marolt, podtajnik 



Njihov praznik je 2. november, dan, ki 
mu pravimo verne duše, pa tudi ves mesec 
november je posvečen njim. 
Upamo, da bomo letos po dveh letih 
lahko spet sorazmerno normalno obhajali 
te praznike. Naše pokopališče je vedno 
lepo urejeno, ne le za te praznike. Mnogi 
vzamete sveče KARITAS, ki so ekološke, 
obenem pa naredimo še uslugo potrebnim, 
ko damo dar za KARITAS. Hvala vsem! 
Ko bomo stali ob grobovih svojih dragih 
in obujali spomine nanje, ne pozabimo 
na edino potrebno, kar jim lahko še 
vedno storimo. Naša molitev, prejem 
zakramentov, udeležba pri sveti maši in dar 
za uboge ali potrebe cerkve, je najlepši dar 
tudi rajnim. Tega so najbolj veseli in njim 
in nam edino resnično koristi.

Srečanja za starše 
otrok, ki obiskujejo 
verouk

Na sestanku vseh, ki poučujemo verouk, 
smo sklenili, da bomo vsaj dvakrat letno 
poklicali v nedeljo po pol enajsti maši 
po en razred, skupaj z njihovimi starši k 
prikazu verouka. Spoznali boste, kaj se vaš 
otrok to leto uči pri verouku in kako naj 
bi vi pri verski vzgoji sodelovali.
Na prvo tako srečanje, 7. novembra, 
bomo povabili 3. razred. Ta je vsako leto 
posebno pomemben, saj se pripravlja na 
prejem dveh važnih zakramentov, prve 
svete spovedi in prvega svetega obhajila. 
Vse prvoobhajance in njihove starše torej 
vabimo k pol enajsti maši, po njej pa k 
kratkemu srečanju v župnijsko dvorano.
Jesenske počitnice so v tednu od 25. 
10. do 2. 11. V tem tednu ni verouka ne 
ponedeljkovega in petkovega čaščenja, pa 
tudi nobene druge verske dejavnosti.

drug drugega, zlasti starši in prijatelji, saj 
je druženje mladih ob spodbudni besedi 
nekaj nadvse pomembnega.
Služba bralcev in pevcev, ki berejo ali 
pojejo pri svetih mašah, je izredno lepa 
priložnost, da damo svoje darove v čast 
Bogu in v veselje ljudi, obenem pa se 
človek nauči nastopanja. Andreja Novak 
(031 790 155 ali tejc.novak@gmail.
com), ki ureja spored bralcev, vabi, da se 
ji prijavite vsi, ki bi poleg dosedanjih to 
želeli, in poveste, pri kateri maši vas da na 
spored. Vedno dan prej spomni, kdo je na 
sporedu, in če slučajno kdaj ne morete, 
se dogovorite za zamenjavo. Darove nam 
je dal Bog in vsi bomo zanje dajali Bogu 
odgovor. 
Kdor bi se želel pridružiti mešanemu ali 
moškemu zboru, pa naj se javi voditeljema 
zborov (mešani zbor Lucija Šinkovec, 
moški zbor Anton Šinkovec) ali kateremu 
izmed pevcev. Zelo pa bi bili veseli, če bi kdo 
ustanovil mladinski zbor, saj je v župniji 
veliko mladih, ki odlično pojejo ali igrajo 
na različne inštrumente. Otroški zbor bo, 
upamo, še naprej vodila Tina Kadunc, nove 
pevce pa zbiramo pri verouku.
VSE TO JE TUDI SINODALNO 
DELO. 

VSI SVETI IN NAŠI 
RAJNI

Prvi november je slovesni praznik vseh 
svetih. Ta dan mislimo na vse, ki so cilj 
življenja že dosegli. Mnogi so s svojim 
življenjem dosegli celo čast oltarja, za 
druge nebeščane pa ve samo Bog. Med 
temi so, tako upamo, naši dragi rajni starši, 
stari starši, sorodniki in znanci. Z njimi se 
veselimo in se jim priporočamo. Mnogi pa 
se po Božji dobroti še očiščujejo v vicah. 



OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti Jožefe Lohkar so dali za 
1 mašo tudi Kajžarjevi, Z. v. 48, 
Alojz in Julči Ahačevčič pa sta 
dala dar za cerkev in za 1 mašo.

O b  s m r t i  A N T O N A 
PRIJATELJA so darovali : 
domači za gregorjanske maše, 
dar za cerkev in še za 6 maš. 
Sestra Francka Vodičar je dala 
dar za cerkev in za 3 maše. 
Mhlaževi, Zg., so dali za 2 maši 
in dar za cerkev. Dar za cerkev 
in po 1 mašo so dali: nečak 
Darko Vodičar, nečakinja Ana 
Letonja, Pečnikovi iz PDC., 
Alojz Drobnič, Jamnikovi iz 
M. I. G. in Šinkovčevi. Po 1 
mašo in dar za KARITAS je dala 
Schola in sodelavci KARITAS. 
Dar za cerkev sta dala Julij in 
Fani Kralj, Zg. 1., Po 2 maši 
so dali: Marija Pajk, druž. Kek, 
Milena in Marija iz Ponikev 
ter Kališčarjevi. Po 1 mašo pa: 
Polančevi, Pdg. Stane, Silva in 
Darja, Tomoževi, Z. v., druž. 
Stegar – Lj., Tomšičevi, B. v., 
Anton Drobnič – Predstruge, 
Marjan Pajk, Jože Drobnič, 
Janez Drobnič, Angela Novak 
in Tomoževa Anka.
Nekdanji dobrepoljski oktet daje 
za 2 maši za Antona Prijatelja in 
2 maši za Milana Strnada.

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

Pon. 25.10. 
Darinka, Dejan 

Vid. 
 
Pon. 

19.00 
 

19.00 

Anton Prijatelj, 8. dan 
Joži Habrl, obl. 
Vsi Pugelj in Mustavar 

Tor. 26. 10. 
Lucijan 

Vid. 
Kom. 

19.00 
18.00 

Ivan Žnidaršič, obl., Vid. 
Frančiška in Janez Brodnik, obl. 
Alojz Prijatelj, K. 120, obl. 

Sre. 27. 10. 
Sabina 

Vid. 7.00 Izidor Šporar, obl. 
Marija Kastelic, obl., C. 8 

Čet. 28. 10. 
Simon in Juda 

Tadej 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

19.00 

Jožefa Lohkar, 30. dan 
Marija in Franc Novak, B. v. 10 
Rudolf in Angela Goršič, obl. 

Pet. 29. 10. 
Mihael Rua 

Vid. 
 

19.00 
 

Jože Babič, obl., Zg. 
Za zdravje A. Š. 

Sob. 30.10. 
Marcel 

Vid. 
 
Kom 

8.00 
 

19.30 

Antonija Kovačič, obl., Zg. 
Jože Prijatelj, Vid. 
Vsi Lizni, Žvirče 

 

Ned. 31.10. 
31.med. letom  

Žegnanjska 
Dan reforma. 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 
 18.00 

Za farane in vse neverne 
Jože in Mara Brodnik 
Jože in Frančiška Zajec, obl., V. 
Alojz Sadar, obl., Zg. 
Ela in Janez Selšek, Pdg. 

Pon. 1. 11 
VSI SVETI 

dan spomina 
na mrtve 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 14.00 

Franc in Antonija Hočevar, obl., V. 
Vsi Tomšičevi 
Janko Krničar,  obl., Vid. 
Za rajne farane 

Tor. 2. 11. 
Spomin vseh 
vernih rajnih 

Malahija 

Vid. 
Vid. 
 
Pon. 
Kom. 

9.00 
18.00 
19.00 
18.00 

Za duše v vicah 
Starši, sestra in duh. Frančišek Novak 
Jože in starši Potočar, obl., B. v. 
Vsi Shawisevi 
Po namenu sv. Očeta 
Starši Andolšek, Struge 

Sre. 3. 11. 
Viktorin Pt. 

Vid. 7.00 
 

Za duhovne poklice 
Boštjan Mencin 

Čet. 4. 11. 
Karel, Drago 

Vid. 
 

18.00 
 

Tone Novak, obl., Vod. 
Stane Pugelj, obl., Vid. 

Pet. 5. 11. 
PRVI PETEK 

Vid. 18.00 
 

Jože Zevnik, B. v., obl. 
Terezija Mrkun,  obl., M. v. 

Sob. 6. 11. 
Lenart 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
 

 18.30 

Franc in Frančiška Marolt, obl., Z. v. 
Marija Zupančič, C. 
Antonija in vsi Šmucovi 

 

Ned. 7. 11. 
32. med letom 

ZAHVALNA 
Engelbert 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
 

18.00 

Za farane in neverne 
Marija Škulj 
V čast Sv. Duhu, A. B. 
Franci Žnidaršič 
Vida Tomšič, Vid. 


