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CELODNEVNO ČEŠČENJE – DAN MOLITVE
Znani pregovor pravi: »Vsi, ki so se zveličali, so se zato, ker so molili, in vsi, ki so se 
pogubili, so se zato, ker niso molili!« Zadnje čase se malo moli. Življenje na veliki 
nogi ni naklonjeno molitvi. In človek bi mislil, da smo neskončno srečni in nam je 
lepo. Materialno nam je res lepo, v srcih pa ni tiste sreče, kot bi jo človek pričakoval. 
Slovenci veljamo za narod, ki najmanj moli, čeprav dvomim, da to velja za našo 
župnijo. Dokler bo med nami molitev, ki kliče Božji blagoslov na vse, tudi na tiste, 
ki ne molijo, se nam ni treba bati.
Na dan celodnevnega češčenja je Jezus poseben gost v župniji. Ta dan mi je vedno 

v mislih otroštvo, ko je po 
vojni v splošni revščini in 
pomanjkanju prišel k nam 
očetov stric iz Amerike. V 
Ameriki je zaslužil pokoj-
nino in na starost prišel 
domov. Bil je utelešena 
dobrota. Vsem je pomagal. 
Vsako leto sem ga pred 
začetkom šole obiskal, saj 
nisem imel denarja niti za 
zvezke. Vedno me je, čeprav 
otroka, obdaril in dobil sem 



ni pravi kristjan. Lepo torej vabljeni, 
najprej k duhovnemu okrepčilu v cerkev, 
nato pa še k telesnemu pod arkade. Če 
kdo rabi prevoz, naj sporoči v župnišče.

MISIJONAR TONE GRM 
NA Krištofovo nedeljo

Veseli in po-
nosni smo, da 
so iz naše žu-
pnije kar trije 
duhovniki, ki 
delujejo zunaj 
naše domo-
vine.

V najtežjih razmerah deluje gotovo Tone 

izkušnjo dobrote v dejanju. Še sedaj imam občutek, kako mora biti šele dober Bog, 
če so že nekateri ljudje tako dobri.
Ko bomo ta dan prihajali k Jezusu, ga ne bomo prosili toliko za gmotne dobrine, 
vsi pa rabimo veliko poguma, upanja, notranjega miru. Vsi ga prosimo, da bi imeli 
odprte oči za prejete dobrote in se znali zahvaljevati, pa tudi deliti, zlasti veselje in 
upanje. Vzemite si čas, ko moli vaša vas. Tako boste kot vaščani povezani in blagos-
lovljeni. Vabljeni pa tudi k sveti spovedi in obhajilu, saj veste, da mora biti zdrav 
duh, če hočemo, da je telo zdravo in zadovoljno.
Priložnost za spoved bo že v petek, 29., zvečer pred sveto mašo in med njo, pa tudi 
celo soboto.   

SPORED ČEŠČENJA:

7.00 sveta maša    13.00 Cesta
8.00 molijo Kompolje, Hočevje  14.00 Podpeč
9.00 Mala vas, Ilova Gora  15.00 Podgorica
10.00 sveta maša   16.00 Br. vas, Podgora
11.00 Zagorica    17.00 Videm, Predstruge, Vodice
12.00 Zdenska vas   18.00 SKLEP: pete litanije, 
     zahvalna pesem, sveta maša

DAN STAREJŠIH

V nedeljo po celodnevnem češčenju, 31. 
julija, ob 17.00 imamo vsako leto v naši 
župniji srečanje za vse starejše. Ta dan 
pripeljete mnogi tudi tiste, ki redno ne 
morejo v cerkev, da opravijo sveto spoved 
in prejmejo obhajilo, zlasti pa da prej-
mejo bolniško maziljenje. Ta zakrament 
je Jezus postavil iz ljubezni do nemoči, 
bolezni, starosti in trpljenja. Zato ga vsi 
starejši na čelu z župnikom z veseljem 
prejmemo in dobimo moč, da laže prena-
šamo težave, ki jih starost prinaša. Člani 
župnijske KARITAS pripravijo po maši 
tudi družabno srečanje, saj kristjan, ki 
se ne veseli in se nerad druži z drugimi, 



Oratorij ZA BOŽJO 
SLAVO

Oratorij bo v naši župniji kot veste od 
22. do 28. avgusta. Mladi animatorji 
vestno pripravljajo vse potrebno. Kar 
nekaj prijav smo že dobili. Skušajte pa 
se vsi prijaviti vsaj do 14. avgusta, saj s 
tem olajšate načrtovanje in nakup mate-
riala. Prijavite se lahko v župnišče ali pa 
voditeljicama Neži Kastelic in Ani Babič.

Priprava na krste, ki bodo 2. avgusta ali 
po dogovoru z krstiteljem, bo v četrtek, 
21. julija, ob 20.00 v župnišču. Na pri-
pravo sta vabljena oba starša.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti VALDIJA  ŽLAJPAHA so 
darovali. Za 5 maš žena Metka, za 2 sin 
Robi, za 2 sin Mitja, po 1 mašo pa Cin-
gerletovi in Ljubičevi iz Predstrug. 

Grm, ki je misijonar v Mozambiku v 
Afriki. Trenutno je Tone na dopustu in 
nam bo v nedeljo, 24. julija, pri vseh 
mašah spregovoril o svojem delu in svo-
jem misijonu. Ta dan je tudi Krištofova 
nedelja, ki nas vsako leto spomni na hva-
ležnost za srečno prevožene kilometre, saj 
se vsi stalno prevažamo z avtomobili. Že 
pri maši, kdor pa bo želel lahko tudi po 
maši, daruje svoj dar za Tonetov misijon. 
Konec meseca se vrača v Mozambik, po-
magajmo mu pri velikem in težkem delu.
Skoraj vsako leto pa pride za en mesec 
na dopust tudi naš rojak Drago Gačnik, 
ki deluje v Kanadi. Hvaležni smo mu, 
da tako rad pomaga pri vsem pastoral-
nem delu in tako razbremeni domača 
duhovnika.
V avgustu pa bo imel 40-letnico du-
hovništva tudi rojak Zvone Štrubelj, 
ki deluje med rojaki, zlasti diplomati v 
Bruxellesu – Belgija. O njegovem obisku 
vas bomo še obvestili.

Prihod duhovnega 
pomočnika ROKA 
POGAČNIKA

S 1. avgustom nastopi v naši župniji 
službo duhovnega pomočnika Rok Po-
gačnik. Pred tremi leti je bil pri nas na 
praksi kot diakon, sedaj pa je bil tri leta 
kaplan v Ribnici. V tem letu naj bi nare-
dil doktorat, zato bo pri nas le duhovni 
pomočnik, da bo imel čas tudi za študij 
in pisanje. Z veseljem  pa bo pomagal 
tudi v dušnem pastirstvu, zlasti pri delu 
z mladimi in birmanci, pa tudi pri spo-
vedovanju in raznih srečanjih. Poznamo 
ga kot zagnanega in vestnega duhovnika 
in se veselimo, da bomo skupaj preživljali 
eno leto.



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

Pon. 18. 7. 
Arnold 

Vid. 
Pon. 

19.00 
19.00 

Valdi Žlajpah, 8. dan 
Jože in Mara Brodnik 

Tor. 19. 7. 
Arsenij 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Za zdravje I.Va 
Ivan Brodnik, 30. dan 

Sre. 20. 7. Vid. 7.00 Angela Sušnik in vsi + iz župnišča 
Čet. 21. 7. 
Lovrenc,Dani 

Vid. 
I. G. 

19.00 
19.00 

Bernardka Kralj, 30. dan 
Ana in Franc Femec 

Pet. 22. 7. Vid. 19.00 Alešu za god in rojstni dan 
Anton Žgajnar, 8. dan  

Sob. 23. 7. 
Brigita Š. 

Vid. 
Kom 

8.00 
19.30 

Tone Lohkar, obl., B. v. 
Kristina Tomšič, obl. 

 

Ned. 24. 7. 
17. med letom 
– Krištofova 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
      
19.00 

Za farane in neverne 
Jože Levstik, obl. 
V zahvalo F. Š. 
Za zdravje 
Stanislav Mohar, obl.,  C. 

Pon. 25. 7. 
Jakob 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Tone Kehar 
Druž. Škulj,Doltar in Michelli 

Tor. 26. 7. 
Joahim in Ana 

Pdč. 
 
Kom. 

19.00 
 

19.00 

Jože Mohar, Pdč., obl. 
Za vse žene in matere 
Brdavsovi in Žnidaršičevi 
Milan Mustar 

Sre. 27. 7. Vid. 7.00 Za žive in mrtve dobrotnike 
Čet. 28. 7. 

Viktor 
Vid. 
I. G. 

19.00 
19.00 

Viljem in Katarina Babič, obl.,  B. v. 
Slavko Pečjak, 30. dan 

Pet. 29. 7. 
Marta 

Vid. 19.00 
 

Maja Virant, obl., Pdg. 
Za zdravje 

Sob. 30. 7. 
CELODNEV. 
ČEŠČENJE 

Vid. 
Vid. 
Vid. 

7.00 
 10.00 
 18.00 

Bogu in ljudem v zahvalo 
Valdi Žlajpah, 30. dan 
Piko Konrad, C. 
Starši in Ana Drobnič, C. 
Frančiška Prijatelj, K. 

Ned. 31. 7. 
18. med letom Ignacij Loj. 
Srečanje star. 

Vid. 
Pon. 
Pdč. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
17.00 

Za farane in neverne 
V zahvalo in dober namen R. 
Branka Meglen, obl., K. 
Za vse starejše in bolne 


