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ADVENT S SVETIM JOŽEFOM
8. decembra sklepamo leto 
sv. Jožefa. Letos smo njemu 
posvetili večjo pozornost 
in ga v času epidemije še 
posebej prosili kot zavetnika 
Cerkve, to je vseh verujočih, 
za pomoč in zdravo pamet. 
Od Boga izbran je vstopil v 
zgodovino odrešenja, ne da 
bi spregovoril kako besedo. 
Izstopil je iz zgodovine sveta, 
ne da bi kdo temu posvetil 
kakšen zapis. V naših srcih pa 
se je zarisal zelo globoko. Kakor 
je v življenju svojega rejenca 
odigral nenadomestljivo vlogo, 
tako jo igra v življenju vsakega 
kristjana, ki je ud skrivnostnega 
Kristusovega telesa. Zaupajmo 
mu. Kot izkušen varuh ne bo 
zatajil.



Božično spovedovanje bo pri božični 
devetdnevnici, ki jo pričnemo 15. 
decembra in bo vsak večer ob 18.00. 
Vedno bo na voljo spovednik, na 4. 
adventno nedeljo pa bo tudi duhovnik od 
drugod, ki bo pri nas že v soboto zvečer 
in potem celo nedeljo.
Že sedaj vabimo tudi vse, ki v cerkev ne 
morete, da bi poklicali duhovnika na 
dom in prejeli svete zakramente.
Šolarji bodo opravili božično spoved pri 
verouku in vas bodo vaši učitelji verouka 
spomnili na to.

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA
Upamo, da jo bomo letos lahko obhajali 
po naši lepi navadi, sicer v maskah in večji 
razdalji. Nosili bomo Marijo in prepevali 
Kralju, ki prihaja.
Pričnemo jo torej 15. decembra, ko 
Kompolje predajo Marijo Zagorici. 16. 
preda Marijo Zagorica Bruhanji vasi in 
Podgori, 17. sprejmeta Marijo Ilova Gora 
in Hočevje, 18. Cesta, 19. Zdenska vas, 
20. Ponikve, 21. Mala vas in Podgorica, 22. 
Predstruge, Vodice in Podpeč, 23. pa Videm.
Iz vsake vasi naj bosta dve dekleti ali fanta, 
ki nosita Marijo in jo predata drugima 
dvema, ki jo kleče sprejmeta sredi cerkve.
Pri sveti maši vsi navdušeno prepevajmo. 
Ko po obhajilu pojemo Marijin slavospev 
Moja duša poveličuje Gospoda, pa lepo 
prosimo, da bi prvi verz peli vsi, ki ste v 
desnih – moških glidih, drugi pa v levih 
– ženskih.

SINODA – milostni čas 
za Cerkev (nadaljevanje)
Razločevati. Srečanje in medsebojno 
poslušanje nista sama sebi namen, da 
bi pustila stvari tako, kot so. Sinoda je 

Novo cerkveno leto 
je priložnost za nove 
načrte
Težko bi v našem času našli družino ali 
hišo, kjer nimajo adventnega venčka. 
Morda je kje samo kot okras. To bi bilo 
škoda. Namen tega venčka je, da nas 
spomni, da je sedaj čas štirih nedelj ali 
tednov, ko se pripravljamo na Jezusovo 
rojstvo, ki je prineslo človeštvu odrešenje. 
Jezus je v življenju kristjana luč, zvezda, 
kažipot, ki z osebnim sodelovanjem 
prinese vsakemu človeku rešitev. Če se ob 
adventnem venčku zbira cela družina in 
nekaj zmoli ali duhovnega prebere, ima 
garancijo, da se bo lepo pripravila in v 
radosti doživela Božji prihod. 
Zaupno vsi prosimo: Gospod, ne mudi se.
Veselo naredimo mu v srcih jaslice.

BOŽIČNO 
SPOVEDOVANJE
Vsi poznamo pregovor: In če je Božje 
dete tisočkrat rojeno, če ni v tvojem 
srcu, je zate vse izgubljeno. Lepo je, da 
praznujemo božič, lepo je, da naredimo 
jaslice in pripravimo vse za praznovanje, se 
udeležimo tudi božične svete maše, toda 
če Jezus ni rojen v našem srcu, ga ne more 
napolniti s svojim mirom in blagoslovom. 
Prejem božičnega obhajila, še prej pa 
božične spovedi, prinese v srce tisto, kar 
svet z vsemi človeškimi prizadevanji ne 
more dati. Srečanje z Jezusom v spovedi 
je srečanje s tistim, ki popolnoma razume 
in pozna našo notranjost, ki nas nikoli ne 
obsoja, vedno samo ljubeče vabi in čaka, 
poln odpuščanja, poguma in tolažbe.



dosedanjem gospodarskem stanju in se 
bomo dogovorili za prihodnje.
REDNA SEJA ŽPS bo v decembru v 
ponedeljek, 13., ob 19.00. Člani boste 
obveščeni o dnevnem redu po e-pošti.
ŽEGNANJE V PODGORI bo 12. 
decembra s sv. mašo ob pol enajstih. Sv. 
Miklavž vse lepo vabi, da bi ga v tej lepi 
cerkvi, ki bo tudi potrebna obnove, obiskali 
in počastili. Kot veste, zna on vsakemu 
prinesti tak dar, ki ga najbolj potrebuje. 
VEROUČNO SREČANJE SKUPAJ S 
STARŠI bo pred prazniki še za 6. razred, 
in sicer v nedeljo, 12. decembra po pol 
enajsti maši. Srečanje bo kar v cerkvi.
V KOMPOLJAH vabimo učence in 
starše prve in druge triade k skupnemu 
srečanju v torek, 14. decembra, ob 18.00 
pri sveti maši. Skupaj z učitelji verouka 
bodo učenci pripravili sveto mašo in 
staršem pokazali, da razumejo, kaj je biti 
kristjan in kako se kristjan obnaša v cerkvi. 
Lepo vabljeni! 
ZAHVALA mnogim dobrim ljudem, ki 
še vedno prinašate svoj dar za obnovo 
cerkve svetega Antona. Prav ganjen 
sem, ko marsikdo, ki že leta ne živi v 
župniji, prinese dar za obnovo. Narejeno 
je izredno kakovostno veliko delo, in 
čeprav je veliko stalo, ga bomo poravnali s 
skupnimi močmi. Vse, ki vam je mogoče, 
toplo vabimo, da pomagate, Bog bo na 
priprošnjo sv. Antona pa vam pomagal.
Hvala tudi vsem, ki ste že ali še boste dali 
prispevek svojim mežnarjem v vrednosti 
enega daru za mašo (20 evrov). Tudi na 
duhovnike ne pozabljate in prinašate za 
biro. Z veseljem damo delež tudi diakonu, 
kar marsikdo omeni. Bog vam povrni!
Čiščenje župnišča pred prazniki naj 
bi bilo v soboto, 11. decembra, ob pol 
desetih. Že dlje časa župnišče ni bilo 

po zgledu Jezusa v zgoraj navedenem 
evangeljskem dogodku pot duhovnega 
razločevanja, cerkvenega razločevanja, ki 
se udejanja med češčenjem, molitvijo in 
v stiku z božjo besedo. Beseda nas odpre 
za razločevanje in ga razsvetljuje. Brez 
tega bi bila sinoda cerkveni sestanek, 
študijski simpozij, marveč dogodek 
milosti, proces ozdravljanja, ki ga vodi 
Sveti Duh. 
Rezultati sinode bodo odvisni od vsakega 
od nas, ne le od papeža, škofov in 
duhovnikov. Povabljeni smo, da skupaj 
živimo to priložnost srečanja, poslušanja 
in razmišljanja kot čas milosti. Sinodalna 
Cerkev naj bo za vse odprt prostor, kjer se 
vsi počutijo kot doma in lahko sodelujejo. 
Sinoda ponuja priložnost, da bi postali 
Cerkev poslušanja, da bi si vzeli čas drug 
za drugega. Sinoda vabi, da bi poslušali 
Duha v adoraciji in molitvi. Ali sploh še 
imamo občutek, kaj pomeni češčenje oz. 
adoracija, ali sploh še imamo občutek 
za sveto, presežno? Ali si vzamemo čas 
za molitev, za srečanje z drugim brez 
formalizma in izumetničenih fraz?
Sveti Duh je tisti, ki nas vodi tja, 
kamor želi Bog, in ne kamor bi nas 
vodile naše ideje in osebni okusi. Zato 
pogosto kličimo Duha in mu ponižno 
prisluhnimo. 

M.K.

MINISTRANTI ste nekateri prišli 
na sestanek v nedeljo popoldne, vse 
pa vabimo, da bi se radi udeleževali 
devetdnevnic, še zlasti božične, in se 
udeležili vaj za božične praznike.
SESTANEK KLJUČARJEV, ki je 
v torek odpadel, bo v ponedeljek, 6. 
decembra, ob 19.30 v dvorani župnišča. 
Lepo vse vabimo, da boste obveščeni o 



temeljito pospravljeno. Oba 
duhovnika in diakon skušamo 
vsako soboto narediti najbolj 
nujno, lahko pa si mislite, da je to 
narejeno res zelo po moško. Lepo 
bi prosili, če bi iz Ceste prišle žene 
in bi pred prazniki počistile vse 
prostore, ki jih rabimo skupno 
in zasebno, da bomo tudi v 
župnišču imeli lepo za praznike. 
Vnaprej iskrena hvala!

O B N O V L J E N 
TABERNAKELJ BO VSE, KI 
IMATE ČUT ZA LEPOTO 
SVOJE CERKVE, razveselil za 
božič. Tabernakelj je bivališče 
živega Boga Jezusa Kristusa 
med nami. Je središče cerkve, 
kamor so naši pogledi največkrat 
usmerjeni. V njem hranimo Sveto 
Rešnje Telo, ki ga prejemamo kot 
duhovno hrano pri obhajilu. Ko 
bo tabernakelj prenovljen prišel 
nazaj, sem prepričan, da boste 
vsi ganjeni in še bolj goreče častili 
Gospoda v njem.

OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI 
Ob smrti MARIJE NOVAK so 
darovali: dar za cerkev domači, 
sestra Rezi je dala dar za cerkev 
in za 5 maš. Po 2 maši so dali 
Sabina Lenarčič in Kolenčevi, po 
1 mašo pa: Janezovi, Shawishevi, 
Vodičarjevi in Hočevarjevi, Pon. 
65 A.

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

Pon. 6. 12. 
Miklavž          

Vid. 
Pon. 

18.00 
17.00 

Jože Hren, Zg. 
Vidmarjevi 

Tor. 7. 12. 
Ambrož 

Vid. 
 

18.00 
 

Marija Zakrajšek in vsi Primčkovi, V. 
Ana Drobnič, Predst. 

Sre. 8. 12. 
BREZMADEŽ
NO SPOČET-

JE D. M. 

Vid. 
Vid. 
Kom. 
Pon. 

9.00 
18.00 
18.30 
19.00 

Za zdravje S. M. 
Franc in Frančiška Zabukovec, obl., V. 
Janez Tomšič, obl. 
Marija in Štefan Šalika 

Čet. 9. 12. 
Peter, Valerija 

Vid. 
 

18.00 
 

Marko Adamlje 
Jože Miklič, 30. dan 

Pet. 10. 12. 
Lor. M. B. 

Vid. 
 

18.00 
 

Vinko in Marija Erčulj, Zg., obl. 
Franc Grm 

Sob. 11.10. 
Damaz 

Vid. 
Kom 

8.00 
18.30 

Mlakarjevi, Predst. 
Martin Lohkar, obl. 

 

Ned. 12.12. 
3. ADVENTNA 

Marija iz 
Gvadalupe 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Pdg. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 10.30 
 18.00 

Za farane in neverne 
V zahvalo M. B. 
Druž. Kožar in vsi Erčulovi, Zg. 
Za vaščane Podgore 
Marija Novak, 30. dan 

Pon. 13.12. 
Lucija 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 18.00 

Boštjan Dolinšek 
Druž. Gruden 

Tor. 14. 12. 
Janez od Kr. 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Vsi Zrnčevi, Cesta 
Za učence in učitelje verouka 

Sre. 15. 12. 
BOŽ. DEVET. 

Vid. 18.00 
 

Franc Marolt od L. 
Janez Drobnič, Vid., obl. 

Čet. 16. 12. 
BOŽ. DEVET. 

Vid. 
I. G. 

18.00 
17.00 

Vsi Godec, Cesta 
Za Ilovo Goro 

Pet. 17. 12. 
BOŽ. DEVET. 

Vid. 18.00 
 

Stanislav in vsi Mohar, C., obl. 
Jožefa Lohkar 

Sob. 18.12. 
BOŽ. DEVET. 

Vunibald 

Vid. 
 
Kom. 

18.00 
 
 17.00 

Rozalija Maslo, obl. 
Franc Blatnik, C. 
Za slogo  in prijateljstvo v narodu 

 

Ned. 19.12. 
4. ADVENTNA 

Bož. Devet. 
Urban 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
18.00 

Za farane in neverne 
Tatjana Lenarčič, obl. 
Kristina Brodnik, obl., K. 
Janko, Janez, Slavka Potokar, obl. 
Milan Pečjak, obl., Vid. 


