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SINODI NAPROTI – apostolski zbor v 
Jeruzalemu 

(ok. 50 po Kristusu)

V dvanajstih korakih po zgodovini bomo skušali priti do sinode, ki trenutno po-
teka v Rimu in po vsem svetu in je eno od znamenj, da je Cerkev živa. V prvem 
koraku srečamo apostole v Jeruzalemu – o tem poročajo Apostolska dela (Apd 
15) in apostol Pavel v Pismu Galačanom (Gal 2). Ker so se na oznanilo o Jezusu 
odzvali tudi pogani, so morali apostoli določiti, če tudi zanje veljajo vsa določila 
Mojzesove postave. 
Papež Frančišek je v katehezi 23. oktobra 2019 rekel: »Apostoli so se zbrali v 

Jeruzalemu, da bi prepoznali 
Božjo voljo v teh zadevah, in 
prišli do skupnega razumevanja. 
Jeruzalemski koncil nam kaže, 
da kristjani rešujemo vprašanja 
s pozornim poslušanjem drugih, 
vendar vedno pod vodstvom 
Svetega Duha. Molimo, da bi 
Bog v nas okrepil željo, da bi 
sprejeli pot dialoga ter potrpež-
ljivo poslušali drug drugega in 
Gospodov glas.«



dobiti v tistih dneh dekleta ali fante, 
v nekaterih vaseh pa jih sploh ni, naj 
se vaščani dogovorijo in naj nosi ali 
sprejme Marijo zakonski par ali kdor 
koli od odraslih.
Marsikomu, zlasti mlajšim, tudi ni 
jasno, kaj pomeni darovanje (ofer), 
kaj pomeni »bira«, zato naj bi o tem v 
oznanilih enkrat obširneje spregovorili.   

Trikraljevska akcija v 
naši župniji
Z veliko hvaležnostjo so v Misijonski 
pisarni sprejeli darove, ki ste jih name-
nili za misijone ob obisku kolednikov 
v Trikraljevski akciji. Verjetno bi radi 
vedeli, koliko je letos darovala posa-
mezna vas. Ponikve 525 €, Kompolje 
1000 €, Podgora 200 €, Podpeč 220 €, 
Videm 500 €, Mala vas 320 €, Zdenska 
vas 420 €, Cesta 505 €, Predstruge 310 
€, Podgorica in Zagorica 535 €, Ilova 
Gora 270 €, Bruhanja vas 265 €.
Otroci pa so zbrali v adventni akciji 
585 €. 
V misijonih s tem denarjem naredijo 
neverjetne reči, zato so nam misijonarji 
iz vsega srca hvaležni.
Drugi ključar v Kompoljah je Janez 
Ašič. Stane Tomšič, ki je bil, dokler 
je mogel, ključar poleg Braneta Brod-
nika, je skupaj z Branetom predlagal, 
naj prevzame ključarsko delo mežnar 
Janez Ašič. Želela pa sta, da vsi vaščani 
to potrdijo ali predlagajo koga drugega. 
Napisali smo poizvedovanje in otroci, 
ki hodijo k verouku, so po vsej vasi ra-
znesli pisma. Enoglasno so vsi potrdili 
za ključarja Janeza Ašiča. Veseli smo, 
da je sprejel še to službo in mu želimo 
veliko božjega blagoslova in pomoči. 
Hvaležni pa smo tudi vsem vaščanom, 

S seje ŽPS 
Na zadnji seji ŽPS sta bila gosta Joži 
Grandovec in Slavko Jamnik, ki sta v 
naši župniji odgovorna za Trikraljevsko 
akcijo. Povedala sta, da z darovi, ki jih 
zberemo v tej akciji, pomagamo zlasti 
misijonarjem v Afriki. 
Organizacija akcije je kar velik zalogaj. 
V vsaki vasi je potrebno dobiti nekaj 
otrok, ki so pripravljeni iti od hiše do 
hiše in oznaniti veselo novico, da je Je-
zus rojen in da ga mnogi še ne poznajo. 
Kdor želi, lahko da svoj dar za pomoč 
misijonarjem, ki delujejo v nerazvitih 
deželah in oznanjajo vero tamkajšnjim 
narodom. Nekatere vasi nimajo otrok, 
v nekaterih vaseh pa tudi starši niso za 
to, da bi njihovi otroci sodelovali v tej 
akciji. Vsi verni bi se morali vprašati, 
kaj lahko vsak posameznik stori.
Tema seje je bila JOŽEFOVO ZAU-
PANJE. Marsičesa Jožef ni razumel, pa 
tudi mi v življenju marsičesa ne razu-
memo. Zaupal je, da Bog že ve, kaj dela 
in je sledil njegovim navdihom, zato se 
je vse dobro končalo. 
Vsi člani pa tudi ostali, ki se zanimate 
za življenje in delo Cerkve, ste vablje-
ni, da se 29. januarja 2022 ob 9.00 
pridružite preko ZOOMA srečanju na 
temo: Cerkev, odprt prostor, kjer se 
vsi počutimo doma in lahko sodelu-
jemo. Obvezna je predhodna prijava 
udeležencev na e-naslov: urad.za.lai-
ke.lj@rkc.si. 
Od župnijskih tem smo posvetili ne-
kaj časa razpravi o nošenju Marije pri 
božični devetdnevnici. Ker je težko 



Vabljeni mladi, starši in vsi, ki vas 
zanima življenje naše katoliške izo-
braževalne ustanove. Vse podrobne 
informacije najdete na spletni strani 
gimnazije: stanislav.si. 
NA SVEČNICO bomo pri dopol-
danski sveti maši blagoslovili sveče. V 
nedeljo po svečnici pa bo darovanje za 
sveče in cerkveno razsvetljavo.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:
Ob smrti TEREZIJE ERČULJ so da-
rovali: po 2 maši sin in hčerka, dar za 
cerkev in za 5 maš je dala sestra Nada, 
dar za cerkev in za 2 maši je dal nečak 
Anton, za 1 mašo pa so dali Vodiški.
Ob smrti IVANKE JERE sta dala sin 
in hčerka za 4 maše, za 2 maši je dala 
sestra Olga iz Podstrmeca. Prav tako sta 
dala za 2 maši Ciril in Mateja Hočevar 
iz Ambrusa, za 1 mašo pa je dala Štefka 
Tekavčič in Marko Blatnik.
Ob smrti ANČKE LAZAR je dal dar 
za cerkev, za gregorijanske maše in še 
za 5 maš sin Ludvik, dar za cerkev in 
za 3 maše so dali Primoževi, Zg., dar 
za cerkev in za 2 maši je dala nečakinja 
Tinka, po 2 maši in dar za Karitas sta 
dali Anka Babič in Marija Erčulj, za 5 
maš je  dala sestra Kristina, za 2 Anica 
in Tinka, po 1 pa: Martina Prhaj, Za-
goriški fantje, Samčevi, M.v., Marjana 
Babič in Barbara Blatnik.
Ob smrti KLJUČARJA IN ME-
ŽNARJA STANISLAVA TOMŠIČ so 
darovali: žena Martina dar za cerkev 
in gregorijanske maše, otroci dar za 
cerkev in za 10 maš.  Dar za cerkev in 
po 4 maše je dala sestra Nada, Polde in 
nečaka Judita in Gregor ter sestra Anica 
in nečakinji Ivana in Sonja, dar za cer-

da se zanimate za svojo cerkev. V bodo-
če bo potrebno prevzeti mnogo odgo-
vornosti za cerkve, kar pa smo pri nas 
že uvajali, saj ste ključarji pravzaprav 
pravi gospodarji cerkva. Vsi vidite, da 
cerkev ne razpolaga z veliko denarja, z 
njim pa skušamo kar najbolj pametno 
gospodariti in čim več postoriti.

Poročilo o delu 
Župnijske knjižnice 
Dobrepolje v letu 2021
Leto 2021 je v vseh pogledih zaznamo-
vala epidemija korona virusa, tudi kar 
se tiče župnijske knjižnice, ki je bila 
zaprta do sredine februarja in polovico 
aprila. V primerjavi z letom 2020 sta 
obisk in izposoja v času odprtosti zelo 
upadla. Knjižnica je bila odprta 30x 
po dve uri (torek od 18-ih do 20-ih), 
torej skupno 60 ur, v tem letu je bilo 54 
obiskov, izposojenih je bilo 105 knjig. 
V računalniškem programu za eviden-
tiranje gradiva župnijske knjižnice je 
bilo doslej inventarizirala 1870 knjig. 
V letu 2021 je bilo knjižnici podarjenih 
okrog 500 knjig. 

Informativni dnevi na 
katoliških gimnazijah
Že v nedeljo smo pri mašah oznanili dan 
odprtih vrat na Gimnaziji Želimlje, tu 
pa vas obveščamo še o dnevu odprtih 
vrat na Škofijski klasični gimnaziji in 
Jegličevem domu v Šentvidu v Ljubljani.
DAN ODPRTIH VRAT NA DALJA-
VO bo v soboto, 29. januarja 2022, 
ob 9.00. 
INFORNATIVNA DNEVA NA DA-
LJAVO pa bosta v petek, 11. februarja 
2022, ob 9.00 in ob 15.00 ter v soboto, 
12. februarja 2022, ob 9.00.



kev in za 3 maše je dala 
zakonska skupina, dar za 
cerkev in za 2 maši je dala 
Anica Mustar, dar za cer-
kev in po 1 mašo druž. 
Kostanjšek, Zg., enako 
tudi Natalija Žgajnar 
iz Malih Lašč. Dar za 
cerkev sta dala Martina 
in Toni Grandovec, dar 
za Karitas sta dala brata 
Janez in Jože iz Kana-
de, za 10 maš so zbrali 
molivci, za 2 maši so 
dali Ašičevi, po 1 mašo 
pa: Povzinovi, C., Ven-
čeči, Bobnarjevi, Višnja 
Gora, Franci z družino 
iz Leskovca, Tone No-
vak, druž. Podergajs iz 
Vojnika in druž. Kovač, 
Škodovi, Pdg., Ana Kas-
telic, Tatjana Draženo-
vič, Slovenske Konjice, 
druž. Pavlič-Oprešnik, 
tudi dar za cerkev, druž. 
Ceglar, druž. Flašker in 
druž. Tomšič.
Tudi po smrti so rajni 
veliki dobrotniki naših 
cerkva. Bog jim povrni! 

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

Pon. 24. 1. 
Frančišek Sal. 

Vid. 
Pon. 

7.30 
18.00 

Tone in starši Novak, Z. v.  
Za pomoč Božje Družine 

Tor. 25. 1. 
Spreobrnitev 

apostola Pavla 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Alojz in Ivanka Vesel, Predts. 19 
Stanislav Tomšič, 8. dan 
Dušan Buščaj 

Sre. 26. 1. Vid. 7.00 Vsi Štancarjevi, M. v. 
Čet. 27. 1. 

Angela M. 
Vid. 
I. G. 

18.00 
18.00 

Rozi in Tone Vidmar, obl. Zg. 
Marija in Lojze Jagič in Nosetovi 

Pet. 28. 1. 
Tomaž Akv. 

Vid. 
 

18.00 Stanislav Buščaj, obl. Predst. 
Mari in vsi Tekavčevi, obl. Zg. 

Sob. 29. 1. 
Valerij 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
 

18.30 

Ana Adamič, obl. Pdg. 
Jože Babič in vsi Jožefovi 
Starši in Nadica Berus, Helena Mavrovič 

 

Ned. 30. 1. 
4. med letom 

Hijacinta 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 
 10.30 
 18.00 

Za farane in neverne 
Marija Nose, obl. 
Kristina Lenarčič, obl. 
Kališčarjevi, Pdc. 
Alojzij Kastelic, C. obl. 

Pon. 31. 1. 
Janez Bosko 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 18.00 

Lundrovi, Predst. 
Bamčevi in Kastelic 

Tor. 1. 2. 
Brigita 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Starši Žgajnar, Z. v. 49 
Alojzij Babič, 30. dan 

Sre. 2. 2. 
SVEČNICA 
Jez. darov. 

Simeon in Ana 

Vid. 
Vid. 
Kom. 
 
Pon. 

9.00 
18.00 
18.30 

 
19.00 

Ančka Lazar, 30. dan 
Tone Kastelic, C. 
Iva in Anton Meglen, obl. 
Marija Prijatelj 
Jože in Mara Škulj 

Čet. 3. 2. 
Blaž 

Vid. 
 

18.00 
 

Terezija Erčulj, 30. dan 
Ana Drobnič, Predst. 

Pet. 4. 2. 
PRVI PETEK 

Vid. 18.00 
 

Mark Šinkovec, obl. M. v. 
Franc Grm 

Sob. 5. 2. 
Agata 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
 
 18.30 

Frančiška Kodrič 
Anton Prijatelj 
Ana in Ivan Vodičar, obl. 

 

Ned. 6. 2. 
5. med letom 
Pavel Miki, 
jap. muč. 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
18.00 

Za farane  in neverne 
Nežka in Franc Somrak, obl. 
Janez  in Frančiška Tomšič, obl. Zg. 
Vsi Žerinovi, C. 


