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SINODA V VELIKONOČNEM DUHU
Na povabilo o razpravi, kaj bi iz naše župnije predlagali za sinodo Cerkve, sta se 
udeležili dve zakonski skupini, 3. 4. letos ob 20.00.
Najprej smo govorili o kristjanovem zavedanju, kaj je sveta maša. 
Obisk svetih maš je zelo upadel, predvsem zato, ker se kristjani premalo zavedamo 
veličine tega dogodka. Včasih smo jemali morda sveto mašo bolj kot obveznost in manj 
kot neizmerno čast, da nas Kristus sam vabi k ponavljanju svoje velikonočne skrivnosti. 
V sveti maši namreč vstali Kristus ponavlja svoje odrešilno trpljenje in smrt, ki jo je 
daroval za odrešenje vsega človeštva, in deli ljudem polnost milosti in darov, ki jih 

potrebujemo za lepo krščansko živ-
ljenje. Je pa tudi srečanje z ostalimi 
kristjani in molitev za tiste, ki vero 
zanemarjajo in vse neverne.
Skrb za svoje zveličanje bi moral 
vsak človek postaviti na prvo 
mesto. Zato je Cerkev določila, da 
kdor se iz malomarnosti zavestno 
noče udeležiti nedeljske maše, tež-
ko greši. Mnogi se seveda tega ne 
zavedajo, zato pa smo ostali pok-
licani, da tudi za te molimo in da-
rujemo sveto daritev. (se nadaljuje)



Kratek pogled na 
letošnje velikonočno 
praznovanje
Po dveh letih, ko sploh nismo mogli 
praznovati naših največjih praznikov, 
je bilo letošnje praznovanje spet polno 
navdušenja. Naša župnija globoko doži-
vlja velikonočne skrivnosti, kar je velika 
sreča. Sicer se letošnje število obiskoval-
cev ne more primerjati časom izpred 20 
let, a je opravilo doma sveto spoved okoli 
700 ljudi in prejelo na samo veliko noč 
810 ljudi sveto obhajilo. 
Tudi sveto tridnevje je bilo lepo obi-
skano, zlasti ste kot vedno prihajali v 
izredno velikem številu molit k božjem 
grobu. Tega Jezus ne bo nikomur po-
zabil.
Procesija na veliko noč je bila malo bolj 
čudna. Že na seji ŽPS je tajnik ŽPS 

izrazil željo, da pišemo o procesijah, ki 
jih ljudje mnogi ne poznajo več. Tako 
ste tudi letos zamenjavali velikonočno 
procesijo z procesijo Svetega Rešnjega 
Telesa. Pri velikonočni procesiji je samo 
obhod, ko se nič ne ustavljamo, pri oni 
pa se ustavimo štirikrat. O tem bom 
obširneje pisal v Oznanilih kasneje.
Manjkalo je pri procesiji potrkavanja, 
ker mi je šele po procesiji sporočila žena 
voditelja pritrkovalcev, da zaradi sluha 
ne more potrkavati. Bodo morali mladi 
to sami prevzeti.
Lepo pa je, ko se vsako leto tako lepo 
izkaže naša godba, naši pevci in nosilci 
bander. Osem velikih bander zahteva 
kar 24 fantov in lepo ste vse izvršili. Pos-
krbeti bo pa treba še za fante iz devetega 
in osmega razreda, da bodo nosili mala 
banderca ali zastave.
Vsem prav lepa hvala za sodelovanje. 
Ne smemo pa pozabiti posebne zahvale 
našemu sosedu Marjanu Strnadu, ki po-
maga napraviti ječo, Božji grob in uredi 



ŠMARNICE – majniška 
pobožnost
Hitro se je zavrtel mesec april in na-
slednjo nedeljo je že prvi maj, začetek 
majniške pobožnosti. Verno ljudstvo 
se meseca maja z veseljem zbira ob ne-
beški materi Mariji. Vsak dan beremo 
šmarnično branje in se z litanijami ali 
podobno molitvijo izročamo v varstvo 
Mariji. Šmarnice bodo vsak dan, razen 
v soboto, ko so ob osmih, zvečer ob 
19.00. Otroci bodo dobivali posebne 
nalepke, ki jih bodo na zunaj spomnile 
na obisk šmarnične pobožnosti, starši 
pa jih skušajte spomniti in spodbujati.
Šmarnična pobožnost bo tudi v Poni-
kvah, Kompoljah in na Mali Ilovi Gori. 
REDNA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 
9. maja, ob 20.00. Člani bodo dobili še 
posebna vabila po e-pošti.
Biblična skupina bo imela svoje sreča-
nje v četrtek, 5. maja, ob 20.00. Lepo 
vsi, ki vas zanima Božja beseda, vabljeni!

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:
Ob smrti Vere Rus so dali za 1 mašo 
tudi Malenski.
Ob smrti JOŽETA KLANČARJA so 
darovali:
Dar za cerkev in za 8 maš ter 2 maši 
namesto molitve na domu domači. 
Hčerka Martina je dala dar za cerkev in 
za 3 maše. Mojca in Matej sta dala dar za 
cerkev in za 2 maši. Venčeči so dali dar za 
cerkev in za 4 maše. Andreja Draženovič 
z družino je dala dar za cerkev in za 3 
maše. Nečakinja Marinka je dala dar za 
cerkev in za 1 mašo. Po dve maši so dali: 
sestrična Mimi, sestra Dani in Novakovi 
iz Ponikev. Po eno mašo pa: Klančarjevi 
iz Mohorjev, sestra Iva, Jože Andolšek, 

vso elektriko, prav tako tudi ključarju 
Tonetu, ki ga mežnar marsikdaj kar med 
službo pokliče za kako pomoč. 
Markova procesija je vsako leto na god 
svetega Marka. To je vremenska procesi-
ja, ko se verno ljudstvo zbere na začetku 
pomladi in prosi Boga za uspeh pri delu, 
za lepo vreme in bogato letino. Včasih 
smo vsi globlje čutili odvisnost od zem-
lje in letine, sedaj pa večinoma vsi vse 
kupujemo v trgovini in se ne zavedamo, 
da je tudi tisto nekdo moral pridelati.
Za Markovo procesijo se zberemo ob 
19.00 pri kapelici v Podgorici in gremo 
v tamkajšnjo cerkev, vmes pa pojemo 
litanije vseh svetnikov in jih prosimo, 
naj prosijo tudi oni Boga za nas in vse 
naše potrebe.
Vremenske ali poljske procesije so tudi 
vse tri prošnje procesije, ki so pred vne-
bohodom.

ŽEGNANJA
Prvo nedeljo v maju, letos je to prav 1. maja, 
je vsako leto farno žegnanje. Ta dan se spo-
minjamo posvetitve naše župnijske cerkve 
in slavimo zavetnika, Svetega Križa. Svete 
maše so dopoldne slovesne. Pri prvi pojejo 
pevci iz Ponikev, pri drugi pa videmski.
Pri vseh mašah je takrat ofer – darovanje 
za župnijsko cerkev.
Naslednjo nedeljo pa je žegnanje v Po-
nikvah, kjer je zavetnik cerkve in vasi sv. 
Florijan, ki je tudi zavetnik gasilcev. Tam 
se navadno zberejo vsi gasilci iz župnije 
in okolice, da se zahvalijo svojemu zave-
tniku za varstvo, mi pa se zahvalimo ga-
silcem za veliko in lepo delo, ki ga vršijo.
Teden molitve za duhovne poklice pa 
bo med obema žegnanjema. Vsi se ta 
teden združimo v goreči molitvi k Jezu-
su, naj pošlje delavcev v svoj vinograd.



Slavka Lesar, Frančiška 
Marolt, Nosetovi iz 
Kompolj, Pogačarjevi iz 
Vošc, Jerkinovi iz Pod-
peči, nečakinja Barbara 
in Tone Novak. Dar za 
cerkev je dala tudi Kme-
tijska zadruga.
Ob smrti FRANČIŠKE 
ŠPORAR so darovali:
Dar za cerkev in za 3 
maše domači. Hčerki 
Marinka in Janja sta dali 
vsaka dar za cerkev in po 
2 maši. Dar za cerkev in 
po dve maši sta dala tudi 
Jože Šporar in Mihcovi, 
Zg. Rezka Hočevar in 
nečakinja Milena sta dali 
vsaka dar za cerkev in po 
1 mašo. Dar za cerkev in 
za 3 maše so dali Peter, 
Jože in Emil Indihar. Dar 
za cerkev sta dala Julij 
in Fani Kralj. Po 2 maši 
so dali Tomoževi, Z.  v., 
in Tomoževi, M. v. Po 1 
mašo pa so dali: Mehla-
ževi, M.   v., Zevnikovi, 
B. v., Martinkovi, Z. v., 
Ana Kastelic, Alojzija in 
Janez Fink iz Čušperka, 
Mihlaževi iz Podpoljan, 
Mežnarjevi iz Vidma in 
Jamnikovi iz Male Ilove 
Gore.

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

Pon. 25. 4. 
Marko 

Pdc. 
 

 19.00 Vsi Pečnikovi in Jakopičevi 
 

Tor. 26. 4. 
Mati dob sveta 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Marija in Vinko Šuštar, M. v.  
Frančiška in Stane Klinc, obl.  

Sre. 27. 4. Vid. 7.00 Frančiška Šporar, 8. dan 
Čet. 28. 4. 
Peter Chanel 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

19.00 

Antonija in Alojz Ponikvar, Predst. 
Tina Zevnik, M. v., obl. 
Franc Tomšič od Marka 

Pet. 29. 4. 
Katarina Sien. 

Vid. 
 

19.00 
 

Tina in Karel Samec 
Franc, Marija in Ana Marolt 

Sob. 30. 4. 
Pij V. 

Vid. 
 
Kom 

8.00 
 

19.30 

Vera Rus, 30. dan 
Ana Strnad, C. 48, obl. 
Marija in Mirko Miklič 
Tone Fink 

 

Ned. 1. 5. 
3. velikončna 
JOŽEF, del. 

Začetek šmar. 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
  
19.00 

Za farane in neverne 
Vsi Hočevarjevi 
Milka in Ivan Štrubelj,  obl., Vid. 
Marija, Mojca in Jože Volf, obl. 
Franc in Antonija Hočevar, Vid. 

Pon. 2. 5. 
Atanazij 

Vid. 
 
Pon. 

19.00 
 
 19.00 

Jakob Bukovec, obl., B. v. 
Vsi pok. Klinči, Vid. 13 
Karel in Kristina Lenarčič 

Tor. 3. 5. 
Filip in Jakob 

Vid. 
 
Kom. 

19.00 
 

19.00 

Duh. Frančišek Novak, obl., Vid. 
Mima in Alojz Žnidaršič, obl., Zg. 
Vsi Venčeči 

Sre. 4. 5. 
Florijan 

Vid. 
Pon. 

19.00 
19.00 

Marija Kočevar,  obl.,  Predst. 
Anton in starši Hočevar 

Čet. 5. 5. 
Gotard 

Vid. 
 
Hoč. 

19.00 
 

19.00 

Ana Drobnič, obl., Vid. 
Katja Gorjanc, obl., Kom. 
Druž Zajec in Mišmaš 

Pet. 6. 5. 
Dominik Savio 

Vid. 19.00 
 

Kristina Adamič, obl., K. 
Anton in starši Miklič, C., obl. 

Sob. 7. 5. 
Gizela 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
  
 19.30 

Franci Prijatelj, obl., K. 
Starši in stari starši Hočevar, Pdg. 
Franc in Rozi Pirc 

 

Ned. 8. 5. 
4.velikonočna 

Bonifacij 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
10.00 

 
10.30 
19.00 

Za farane in neverne 
Za vaščane in vse gasilce 
Ferdo Gerzinič, obl. 
Štefan Adamič, obl., Vid. 
Mimi in starši Kastelic, B. v. 


