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KAJ POMENI SVETI JOŽEF?
Ime mi je izbrala mama, baje 
zato, ker jo je nosečo v sanjah 
njena mama Jožefa prepričala, 
da je ta otrok edina možnost, 
da ostane v družini praznovanje 
sv. Jožefa. Tako je »naša Jožica« 
živela v senci sv. Jožefa, čeprav 
mi kot deklici to ime ni bilo 
všeč, vendar sem se vsako leto 
19. marca in tudi 1. maja 
čutila povezano s svetnikom – 
človekom, ki je skrbel za svojo 
družino in delal. Kot ženska 
se nisem nikoli identificirala z 
njim, sem pa pri svojem očetu 
in možu čutila, da imata njegove 
lastnosti. Bila sta skrbna in 
delovna in jima je bilo varstvo 
družine največja skrb. Hvala 
Bogu se to ponavlja tudi v 
družinah mojih hčerk. Prav 



Kot vaš župnik bi se iz srca rad zahvalil 
Bogu in ljudem, da smo letos obnovili 
cerkev sv. Antona. Hvala vsem, ki ste 
darovali zanjo. Podrobno bom o tem še 
pisal. Hvala pa tudi za vso vašo skrb, ki 
jo imate na splošno za mnoge cerkve v 
župniji in za oba duhovnika in diakona. 
Hvala vsem, ki dajete biro ali na kak 
drugačen način pokažete, da ste hvaležni, 
da za vas po svojih najboljših močeh 
tudi duhovno skrbimo. Hvala vsem 
sodelavcem: članom ŽPS, mežnarjem, 
ključarjem, organistom, pevcem, 
bralcem, ministrantom, brez katerih si 
ni mogoče zamisliti življenja v župniji. 
Hvaležno se vas spominjam vsak dan v 
molitvi in pri sveti maši. 

SINODA – milostni čas za 
Cerkev

V začetku oktobra 2021 se je začela sinoda 
v Rimu, nekoliko kasneje pa tudi po vseh 
škofijah, tudi v Cerkvi na Slovenskem. 
Tema te sinode je sinodalna Cerkev: 
občestvo, sodelovanje in poslanstvo. V 
bistvu se ta tema dotika vseh nas, ne 
samo papeža, škofov, duhovnikov in 
drugih posvečenih oseb. V moči svetega 
krsta smo vsi soodgovorni za Cerkev, za 
graditev občestva in oznanjevanje.
Beseda sinoda pomeni hoditi po isti poti 
skupaj. Povabljeni smo, da kot kristjani 

odličje Sv. Jožefa – delavca, ki mi ga je podelil škof Jurij za delo pri Karitas, je vso 
mojo pripadnost svetemu možu potrdilo. Morda zato ob sklepu molitve ponavljam 
klic, ki je potoval iz roda v rod: »Sveti Jožef in Marija, bodita naša zvesta kompanija, 
zdaj in v naši smrtni uri, amen.«

Jožica Ličen, ravnateljica Škofijske karitas Koper

Ob zahvalni nedelji

Prva nedelja po vseh svetih je vsako leto 
zahvalna. To nedeljo se Bogu zahvalimo 
ob pospravljanju poljskih pridelkov za 
vse darove zemlje, zato tudi prinesemo 
v cerkve navadno nekaj teh pridelkov. 
Letošnje leto je v naši dolini, še posebno 
v nekaterih vaseh, s pridelki dokaj 
skromno. Spomladanska pozeba, vroče 
in skoraj brez dežja poletje, vmes pa 
še dvakrat toča, nas je spomnilo, da 
moramo biti hvaležni tudi v letu, ko ni 
vsega na naših poljih in vrtovih v izobilju. 
Ker imamo sposobno in uspešno vlado, 
nam kljub temu ničesar ne manjka. Celo 
denarno je vsakega v letu podprla, za kar 
smo najbrž vsi premalo hvaležni.
Sploh je hvaležnosti malo. Marsikdaj 
mislimo, da je samo po sebi umevno, 
da živimo v času in krajih izobilja, pa 
tudi da imamo delo, zdravje in mnoge 
možnosti. Zahvalna nedelja bi nas rada 
spomnila na nujnost zahvale za vse, kar 
smo in imamo. 



Maše

V tednu počitnic sem obiskal domače. 
Vesel sem, da redno hodijo k nedeljskim 
mašam. Še posebno sem bil presenečen, 
ko so mi pripovedovali, kako v moji 
rojstni župniji skoraj ni okuženih z 
virusom in kako lepo je, ko cele družine 
skupaj prihajajo k sveti maši. Otroci, 
ki obiskujejo verouk, so pri maši skoraj 
stoodstotno udeleženi. Ko sem primerjal 
našo župnijo, mi je postalo hudo. 
Otrok je pri nas pri sveti maši le toliko, 
da vidimo, kakšni otroci sploh so. 
Sploh je epidemija marsikoga skoraj 
popolnoma oddaljila od cerkve. Niti za 
rajne mnogi ne dajo več za mašo, kaj šele 
da bi sami prihajali. In tako zgubljajo 
stik z Bogom in prijatelji in postajamo si 
vedno večji tujci, vedno bolj osamljeni in 
nezadovoljni. Vse, ki prihajate in imate 
vero, goreče vabim, da skupno molimo 
za tiste, ki so zanemarili Boga in bližnje, 
kot tudi za vse, ki sploh ne verujejo. Vsi 
imamo dušo, vsi bomo večno živeli, ne 
sme nam biti vseeno, kakšna bo večnost 
naših sodobnikov. 

DRUGA REDNA SEJA ŽPS bo v 
ponedeljek, 8. novembra, ob 19.00. Člani 
ste dobili vabilo in dnevni red po el. pošti. 
Vsi člani lepo vabljeni, saj boste dobili tudi 
nadškofov dekret, gost pa bo naš diakon.

ŽEGNANJE V PODPEČI bo 14. 
novembra s sveto mašo ob pol enajstih. 
Tudi na sam god sv. Martina, 11. 
novembra, lepo vabljeni k sveti maši v 
Podpeč ob 18.00.

PRAZNIK KRISTUSA KRALJA 
je zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, 

skupaj stopimo na pot srečevanja, 
poslušanja, razločevanja. Zato so trije 
temeljni glagoli sinode srečati, poslušati, 
razločevati. 
Srečati. Zgled nam je lahko sam Jezus 
v evangeljskem odlomku Mr 10, 17-
30. Jezus si vzame čas, ne gleda na uro. 
Osebo, ki jo je srečal, posluša. Tudi mi 
bi morali na tej sinodalni poti postati 
izvedenci za umetnosti srečevanja. Ne 
v organiziranju dogodkov, marveč v 
tem, da si vzamemo čas za srečanje z 
Gospodom in spodbujanjem srečanja 
med nami. Čas, v katerem je prostor za 
molitev, češčenje – kar oboje tako radi 
opuščamo. Na sinodalni poti se bomo 
morali uskladiti med seboj, predvsem pa 
s Svetim Duhom. Brez vodstva Svetega 
Duha Cerkev ne more nadaljevati poti 
do edinosti in svetosti.
   M. K.
  Nadaljevanje prihodnjič. 

Posebno darilo

Prijetno presenečenje sem doživel ob 
obisku neke žene, ki je pripovedovala, 
da so ji starši snahe naredili ob obletnici 
posebno veselje. »Povabili so naju z 
možem ta dan k sveti maši, ki sta jo 
naročila prav zame.« Lepšega darila si 
nisem mogla zamisliti. Dar, ki sta mi 
ga tudi podarila, ni bil niti senca tistega 
srečanja pri maši zame. 
Kolikokrat smo v stiski, kaj nekomu 
kupiti za dar ob najrazličnejših 
praznovanjih. Sam bom odslej vsem, za 
katere vem, da jim Bog nekaj pomeni, 
daroval ali naročil sveto mašo. Bog, ki 
je edini delivec dobrot, bo znal to darilo 
obrniti tako, da bo slavljenec doživel 
tisto, kar si najbolj želi.



21. novembra. Ta dan 
začenjamo tudi teden 
KARITAS, o čemer boste 
več brali v naslednjih 
Oznanilih.

Š O L S K E  M A Š E  I N 
P R I K A Z  V E RO U K A 
STARŠEM bo v tem redu: 
učenci 1. razreda in njihovi 
starši ste vabljeni k srečanju 
v nedeljo, 14. novembra, po 
pol enajsti maši kar v cerkvi. 
Naslednjo nedeljo, 21., bi pa 
povabili na srečanje učence 
in starše 2. razreda, prav tako 
po pol enajsti maši.
Šolsko mašo v soboto, 
13. novembra, ob 8.00 
pripravlja tretji razred, v 
soboto, 20., pa drugi razred.

ZAHVALA za knjige, ki 
jih je podarila župnijski 
knjižnici Marija Gačnik 
iz Ponikev. Te knjige je 
podedovala po pokojni 
teti Ani in njenem možu 
Bogomirju Pirnatu in bodo 
lahko služile bralcem, ki jih 
zanima širok spekter, saj sta 
bila pokojna velika ljubitelja 
in kupca najrazličnejših 
knjig. Iskrena hvala v imenu 
bralcev.

Ob smrti Antona Prijatelja 
je dal za 1 mašo tudi Anton 
Blatnik.

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

Pon. 8. 11. 
Bogomir 

Vid. 
Pon. 

7.30 
18.00 

Franc Košir 
Frančiška Oblak, 8. dan 

Tor. 9. 11. 
Darko 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Irena Glač, obl., C. 
Antonija in Matija Bele, obl. 
Marija Prijatelj, obl., K.,30 

Sre. 10. 11. Vid. 7.00 V čast Svetemu Duhu, F 
Čet. 11. 11. 

Martin 
Pdč. 
 
I. G. 

18.00 
 

18.00 

Margareta in Alojz Šuštaršič 
Za vse pobite Podpečane v vojnah 
Marija Križman 

Pet. 12. 11. 
Milan 

Vid. 
 

18.00 
 

Franc Blatnik, C. 
Danijela Jeršin, obl., C. 

Sob. 13.11. 
Stanislav K. 

Vid. 
 
Kom 

8.00 
 

18.30 

Terezija in Anton Čebular, obl. 
Ana Drobnič 
Marija Adamič, obl. 
Marija in Jože Škoda, obl. 

 

Ned. 14.11. 
33. med letom 

Lovrenc 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
Pdč. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 
 10.30 
 10.30 
 18.00 

Anton Prijatelj, 30. dan 
V zahvalo za družino, za vse sorodnike 
V zahvalo, M 
Anton Klinc, obl., B. v. 
Za vaščane in vse farane 
Stanislav Zabukovec, obl., B. v. 

Pon. 15.11. 
Albert Vel. 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 18.00 

Za nerojene otroke 
Lado Strnad, obl. 

Tor. 16. 11. 
Marjeta Š. 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Danijela Volek in vsi Ambroževi, Zg. 
Brat, sestre in starši Grandovec,  obl. 

Sre. 17. 11. Vid. 7.00 V čast sv. Jožefu v zahvalo in B. pomoč 
Čet. 18. 11. 

Filipina,  
Vid. 
 

18.00 
 

Starši Zrnec in Šlajmer 
Jožefa Lohkar 

Pet. 19. 11. 
Matilda 

Vid. 18.00 
 

Terezija Jamnik, obl., I. G. 
Franc Grm 

Sob. 20.11. 
Edmund 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
 

 18.30 

Vsi Mežnarjevi, Pdc. 
Maja Virant 
Anton Hren, K. 53, obl. 

 

Ned. 21.11. 
KRISTUS 
KRALJ 

Dar. Marijino 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
18.00 

Za farane in neverne 
Vsi Jerkinovi, Pon.18 
Jože in Marija Kaplan, Predstr., obl. 
Marija in Janez Marolt, Pdg. 


