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POSTNI ČAS – VELIKO UPANJE
Včasih zgleda stanje brezupno. Začeli smo postni čas, svet doživlja vojno 
v Ukrajini, vse se zaostruje, nahajamo se v veliki skušnjavi, da bi poskrbeli 
samo zase in bili brezbrižni do trpljenja drugih. Kristjan v teh težkih časih 
veliko misli na veliki petek, ko je dejansko bilo stanje za Kristusa in njegove 
učence brezupno. Radi pozabimo, da je čez tri dni prišla velika noč, ki je 
vse postavila na glavo. 
Papež Frančišek nas v tem času spominja na besede preroka Izaija: »Mlade-
niči omagujejo in pešajo, mladci se spotikajo in padajo.« (Iz 40,30) Toda 
Bog »omagujočemu daje moč, onemoglemu povečuje vzdržljivost.« Tisti pa, 
ki zaupajo v Gospoda, »obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, 

tekajo, pa ne opešajo, 
hodijo, pa ne omagajo«. 
(Iz 40,29.31) Postni čas 
nas kliče, naj svojo vero 
in zaupanje položimo 
v Gospoda, saj lahko 
samo s pogledom v vsta-
lega Jezusa Kristusa ne 
bomo omagali. Jezus nas 
vabi, naj veliko molimo, 
pa tudi delamo dobro 



tistim, ki so v potrebi. Vsi smo v istem čolnu sredi viharjev zgodovine in 
nihče se ne reši brez Boga, saj nam samo velikonočna skrivnost daje zmago 
nad temnimi vodami smrti. Vera nas ne oprosti življenjskih stisk, nam pa 
omogoča, da gremo čez njih združeni z Bogom v Kristusu v velikem upanju, 
ki ne razočara.

KRISTUS – LUČ SVETA
Ni dolgo, kar smo obhajali god sv. Valentina. O njem pripoveduje legenda 
sledeče: Mučenca Valentina izroči mestni prefekt uradniku Asteriju, da bi 
ga odvrnil od krščanske vere. Ko pride v njegovo hišo, opazi Valentin polno 
kipcev poganskih bogov. Pade na kolena in takole moli: »O Gospod! Razsvetli 
vse, ki so še pogreznjeni v temine malikovalstva, in jim daj spoznati, da je 
Jezus Kristus prava luč sveta!«
Ko Asterij sliši to molitev, mu odkrije svojo bolečino. »Ti imenuješ svojega 
Boga luč, ki vse razsvetli; mika me, da bi preizkusil moč, ki mu jo pripisuješ. 
Imam deklico, ljubljeno varovanko. Njene oči so že dve leti zavite v popolno 
temo; ali bi jih zmogel tvoj Kristus odpreti dnevni svetlobo?« Valentin ukaže 
pripeljati deklico, pade na kolena ter s povzdignjenimi rokami in močnim 
zaupanjem zakliče Gospodu: »Jezus Kristus! Prav luč, razsvetli svojo služab-
nico!« Komaj izreče prošnjo, že se deklici odprejo oči, popolnoma zdrave. 
Asterij ves pretresen, v solzah zdrsne pred Valentinove noge in prosi: »O, 
odpri tudi meni oči, sprejmi tudi mene v svojo družbo in vero, v kateri ho-
čem živeti in umreti!« Potem zdrobi vse kipce hišnih bogov, izpusti krščanske 
jetnike in z vso družino prestopi v cerkev.

DAROVANJA – OFRI
Zadnjič sem na željo članov ŽPS pisal 
o tem, kaj je bira, danes pa bi vam 
rad napisal, kaj so darovanja ali ofri. 
Župnija je kot velika družina. Dru-
žina rabi za svoj obstoj hišo, stano-
vanje, hrano in vse drugo potrebno, 
od kurjave, vode, elektrike itd. Naša 
župnija, ki je del ljubljanske nad-
škofije, ima poleg župnijske cerkve 
še osem drugih cerkva, župnišče, ve-
roučne prostore in mladinski center, 
pa mežnarijo v Ponikvah, veroučno 
sobo v Kompoljah in na Ilovi Gori 

pa še cel kup kapelic in križev. Vse 
to na svoj način služi krščanskemu 
življenju vernikov, verski objekti in 
dejavnosti pa so tudi najvišji izraz 
naše kulture in samobitnosti. Seve-
da so potrebni tu mnogi ljudje, od 
duhovnikov, katehistov, ključarjev, 
mežnarjev, organistov, pevcev, mini-
strantov. Mnogo dela vsi napravimo 
zastonj, nekatera dela pa le moramo 
vsaj delno nagraditi. Še več pa stanejo 
vzdrževanja, za katera mnogi izred-
no velikodušno skrbite, medtem ko 
nekateri znajo samo zahtevati, kadar 



cerkev posvečena temu velikemu 
svetniku. Zaradi epidemije že dve 
leti ni bilo tam žegnanja, letos pa 
vas vabimo v velikem številu, saj je 
sveti Jožef tako mogočen priproš-
njik in smo vsi njegove priprošnje 
še kako potrebni. 
PRIPRAVA NA KRSTE bo v četr-
tek, 17. marca, ob 19.00. Starši, ki 
bi želeli krst v bližnji prihodnosti, se 
udeležite te priprave in se boste tam 
dogovorili za datum in čas krsta.
REDNA SEJA ŽPS (28. 2.), ki je 
zaradi bolezni župnika odpadla, bo v 
ponedeljek, 14. marca ob 19.00. Čla-
ni boste dobili dnevni red pa e-pošti.
OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KA-
RITAS bo v torek, 15. marca, ob 
19.00. Člane in druge, ki vas zanima 
delo KARITAS, lepo vabimo že k 
sveti maši in potem na sam občni 
zbor v veliko učilnico.
V postnem času bomo na vzklik 
skrivnost vere odgovarjali ali odpeva-
li: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, 
in tvoje vstajenje slavimo, dokler 
ne prideš v slavi.
Tudi kadar poje zbor, Božje ljudstvo 
ne sme biti kot nemi poslušalec. Na 
vse pozdrave duhovnika, odpev pri 
petju psalma in vse pesmi, ki jih zna, 
naj poje vsa cerkev. Pevci pojejo v 
imenu vsega Božjega ljudstva le tiste 
dele, ki jih vsi ne znajo. 
Še na eno liturgično stvar bi vas 
spomnil. Na pogrebih, kadar nihče 
od domačih ne predstavi pokojnika 
in vsi stojimo med petjem pevcev, 
duhovnik pa prične sveto mašo z 
mašno prošnjo, stojte še toliko časa, 
da jo zmoli. Sedemo, ko prične bralec 
brati berilo.

kaj potrebujejo. Darovi, ki jih dajete 
vsako nedeljo v pušco, pa tudi nabir-
ke – ofri gredo za potrebe cerkve in 
ljudi, ki v njej delajo. Ker je župnija 
del škofije, je dolžna dati tudi pred-
pisane dajatve škofiji, približno ena 
pušca mesečno, na praznik Petra in 
Pavla gre nabirka v Rim za potrebe 
vesoljne Cerkve, na veliki petek pa za 
vzdrževanje svetih krajev. Nekatere 
nabirke imajo posebej namen, kot 
za misijone, za KARITAS, za zava-
rovanje duhovnikov, za semenišča 
in podobno.
Trikrat na leto je posebno darovanje, 
ko naj bi vsak vernik prinesel svoj dar 
k oltarju, temu so včasih rekli Ofer – 
kar pa pomeni darovanje. V naši žu-
pniji so taka darovanja na novo leto, 
na farno žegnanje in na rožnovensko 
nedeljo. Na seji ŽPS bomo skušali 
najti dneve za to darovanje, saj na 
novega leta dan pride k mašam zelo 
malo ljudi. 
Vedno so verniki skrbeli za verske 
potrebe. V evangeliju beremo, kako 
je Jezus gledal, kako so metali darove 
za tempelj, in pohvalil velikodušnost 
uboge vdove, četudi je dala le dva 
novčiča. Bog vidi našo velikodušnost 
in morda kdaj tudi naše skopuštvo in 
preračunljivost. Vsi pa vemo, da kar 
velikodušno damo, nam je stokratno 
povrnjeno.

PRAZNIK SV. JOŽEFA IN 
ŽEGNANJE V HOČEVJU
V soboto, 19. marca, je slovesni 
praznik sv. Jožefa. Ta dan so svete 
maše v prazničnem redu, v nedeljo, 
20. marca, pa bo ob pol enajstih 
tudi žegnanje v Hočevju, kjer je 



OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI:
Ob smrti Zofije Sever so dali 
za 1 mašo tudi Lipetovi.
Ob smrti FRANCA MA-
ROLTA so darovali:
Dar za cerkev in za 2 maši 
sta dali žena in hčerka z 
družino. Dar za cerkev in 
za 2 maši je dal sin Jože 
z družino. Sestra Nada je 
dala dar za cerkev in za 5 
maš. Dar za cerkev in za 2 
maši je dal nečak Anton. 
Dar za cerkev in za 1 mašo 
sta dala nečaka Dragica in 
Vinko. Za 2 maši je dal 
Mirko Bogumir Miklič, po 
1 mašo pa Bernarda Rebolj 
iz Ponove vasi, Jožefovi iz 
Bruhanje vasi, Ani Šereg in 
Janko Kastelic.
Ob smrti TONETA FIN-
KA so darovali: Dar za 
cerkev in za 3 maše domači. 
Dar za cerkev in za 1 mašo so 
dali Molekovi. Brane Bro-
dnik je tudi dal dar za cerkev 
in za 1 mašo. Enako so dali 
tudi Janezovi iz Kompolj. 
Po 2 maši so dali bratranci 
iz Podgore in prijatelji, po 
1 mašo pa: Češnovarjevi, 
Anica Gradež, Ivanka, 
Pepca Podturen, Andreja 
iz Ambrusa, Ana Rigler in 
Vergotovi. Molivci iz Kom-
polj pa so zbrali za 8 maš.

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

Pon. 7. 3. 
Perpetua, Fel. 

Vid. 
Pon. 

7.30 
18.00 

Pavla Žgajnar, obl., C. 
Anica in Ivan Novak 

Tor. 8. 3. 
Janez od Boga 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Franc Marolt, 8. dan 
Tone Fink, 8. dan 
Kristina in Janez Nose, obl. 

Sre. 9. 3. Vid. 7.00 Vsi Štacnarjevi, Pdc. 
Čet. 10. 3. 
40 mučencev 

Vid. 
 
I. G. 

18.00 
 

18.00 

Anton Cimerman, 30. dan 
Danica Krničar, 8. dan 
Franc Tomšič od Godčevih 

Pet. 11. 3. 
Benedikt 

Vid. 
 

18.00 
 

Franc Blatnik, obl., C. 
Stanislav Vodičar  in vsi Bčkovi, obl. 

Sob. 12. 3. 
Inocenc 

Vid. 
Kom. 

8.00 
 18.30 

Rudolf Rus, obl., Vid. 
Milan Mustar, 30. dan 

 

Ned. 13. 3. 
2. POSTNA 

Leander 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 18.00 

Za farane in vse neverne 
Jožefa in Anton Tomšič, obl. 
Jože, Slavka in Jožica Blatnik, obl., Z. v. 
Vida Škoda, obl., Pdg. 

Pon. 14. 3. 
Matilda 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 18.00 

Oba Antona Peterlin, obl., Vid. 
Vsi Juvančevi 

Tor. 15. 3. 
Ludovika, 
Klemen 

Vid. 
 
Kom. 

18.00 
 

18.00 

Ciril Cimerman, obl., M. v. 
Marija in Tone Cimerman, obl., M. v. 
Antonija Zupančič 
Stane Tomšič 

Sre. 16. 3. 
Herbert 

Vid. 7.00 
 

Marija Fon 
Po namenu 

Čet. 17. 3. 
Patrik 

Vid. 
 

18.00 
 

Marko Štrubelj, obl., Vid. 
Alojz Batič 

Pet. 18. 3. 
Ciril Jer. 

Vid. 18.00 
 

Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v. 
Anton Prijatelj 

Sob. 19. 3. 
JOŽEF, 
Jezusov 
rednik 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Kom. 

9.00 
 10.30 
 18.00 
 18.30 

Jože Prijatelj, Vid. 
Anton Pavlin, obl. 
Jože Babič, Zg. 
Ivan in Kristina Meglen, K. 79, obl. 

 

Ned. 20. 3. 
3. POSTNA 

Martin 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Hoč. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
10.30 
19.00 

Za farane in vse neverne 
Marjan Debeljak 
Franc Ahačevčič, Pdč. 
V čast sv, Jožefu za vaščane Hočevja 
Vsi Perhaj in Sevšek, V. 


