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POTREBA DANAŠNJEGA ČASA
Delavnice molitve in življenja so nova oblika evangelizacije, za katero je zna-
čilno, da je zelo ŽIVA in goji izrazito pozitiven pogled na življenje.
Navdušeno in zavzeto predstavlja Jezusa, s posebno izostrenim posluhom za 
potrebe današnje družbe in za vse, kar danes ljudje resnično potrebujemo.
Gradi na ljubezni in vsem tistem, kar je ta sposobna udejanjiti; strah in kazen 
pa sta ji tuja. Zato smo prepričani, da so delavnice molitve in življenja pravi 
odgovor na potrebe današnjega sveta ...
Z veseljem in velikim upanjem zato vabim vse, ki se zavedate, kako je poleg 
telesnega zdravja potrebno duševno in duhovno zdravje in kako nas Naš Odre-
šenik Jezus vabi, naj pridemo k njemu, saj brez njega ne moremo ničesar storiti.

Kristjani postajamo v Evropi 
mala čreda, toda čreda, ki ji 
je Oče sklenil dati kraljestvo. 
Že večkrat sem vam rekel, 
da Bog ni tisti, ki zmaguje 
z veliko vojsko. S tako znajo 
zmagati tudi mogočneži »tega 
sveta«. On pa zmaguje z malo 
vojsko, ki pa vanj zaupa in se k 
njemu zateka. Vse, ki sta taki, 
torej prisrčno vabim na prvo 



PRVA REDNA SEJA ŽPS  bo nas-
lednji ponedeljek, 19. septembra, ob 
20.00. ŽPS je neke vrste župnijski 
parlament, kjer študiramo, iščemo in 
sprejemamo vse, kar naj bi v župniji 
delali, da bi dosegali namen svojega 
življenja, in ta je večno zveličanje. 
Nihče ne sme misliti, da je neodgo-
voren za svojega bližnjega. Veste, kaj 
je rekel Bog Kajnu, ko mu je na vpra-
šanje Kje je tvoj brat Abel?, odgovoril: 
»Ali sem jaz varuh svojega brata?« »Kri 
tvojega brata vpije do neba!« 
Tako sem bil vesel, ko je neka žena, 
ki si zelo prizadeva, da bi bila župnija 
živa, rekla: »Vsi moramo prevzemati 
odgovornosti za župnijo, če ne, bomo 
propadli.«
Vse člane ŽPS prav lepo vabim na 
prvo sejo. Vabila boste dobili še po 
spletu.
PETJE IN PEVSKI ZBORI so tisti, 
ki naredijo naša bogoslužja lepša in 
prisrčnejša. Vedno bolj se vse Božje 
ljudstvo zaveda, da je vsak udeleženec 
pri bogoslužju povabljen in poklican, 
da sodeluje na vse mogoče načine. 
Imamo dobre mežnarje, ministrante, 
bralce, vsi pa smo najprej poslušalci, 
nato pa tudi pevci in molivci. Najlepše 
je, ko vsa cerkve glasno moli in poje. 
Seveda pa je mnogo skladb, ki jih mora 
peti zbor, ker so zahtevne in zelo lepe. 
Hvala vsem našim zborom in najto-
pleje vabim vse, ki vam je Bog dal dar 
petja, da ga daste tudi njemu v čast.

srečanje delavnic molitve in življenja, ki bo v sredo, 14. septembra. ob 19.45, 
torej po večerni sveti maši v dvorani župnišča. Tam boste slišali in lahko tudi 
vprašali ali predlagali, kar vas bo zanimalo. 
Vabljeni tako mladi kot starejši, če nas bo veliko, se bomo lahko organizirali 
v več skupin.

PASTORALNO LETO 
2022/23
S septembrom vsako leto pričenjamo 
novo pastoralno leto. V počitnicah 
smo si skušali nabrati novih moči, 
da bomo vsak na svojem mestu in s 
svojimi sposobnostmi gradili župnijo, 
v kateri živimo. Lepo je, kjer se poču-
timo zadovoljne, sprejete, koristne in 
potrebne. Vsi imamo vse darove, in če 
bomo te dali v skupni blagor, bo naša 
župnijska družina srečna in bo dose-
gala namene, ki jih ima z nami Bog.
PONEDELJKOVO IN PETKO-
VO ČEŠČENJE dajemo na prvo 
mesto. Tesna povezanost z Jezusom, 
navzočim v kruhu življenja, je tako 
pomembna, da si ne moremo misliti. 
Ponovno vabimo vse, ki čutite, da vas 
Jezus čaka, da mu posvetite nekaj časa. 
Sam sem zelo vesel, da najdem v po-
nedeljek kar dve uri, da jih preživim 
s svojim Gospodom. Eno uro sem 
navadno sam, drugo pa se pridružim 
večji skupini in skupno kličemo Božjo 
pomoč in blagoslov na vse. Vesel sem, 
ko kdo, ki gre iz službe, stopi v kapelo 
in kratko pozdravi svojega Gospodar-
ja, nekateri pa mu posvetite kar celo 
uro. V nebesih bomo strmeli nad tem, 
kar smo v tem času naredili.
Že v ponedeljek, 12. septembra, 
prisrčno vabljeni!



ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA

V septembru bo župnijska knjižnica 
Dobrepolje ponovno odprla svoja 
vrata. Kot doslej bo odprta ob torkih 
med 18. in 20. uro. Knjižnica ima zelo 
pestro in bogato zbirko, kjer boste 
našli kvalitetno literaturo tako za od-
rasle kot tudi za otroke. Rok izposoje 

Starše otrok, ki znajo peti, lepo vabim, 
da jih spodbudite, da se pridružijo 

ni določen, tako da lahko gradivo v 
miru prebere več družinskih članov. 
Dnevi se že občutno krajšajo, zato lepo 
vabljeni, da obiščete župnijsko knji-
žnico in morda zvečer, po opravljenem 
delu, nekaj časa posvetite branju. Po 
dveh »koronskih« letih bomo jeseni 
oživili Bralne drobtinice in ponovno 
pripravljali pogovore o knjigah.

Sestanek župnijske Karitas bo v pone-
deljek, 19.9.2022, ob 20.uri.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:
Ob smrti Veronike Mustar so dali tudi 
molivci za 4 maše, Jože Mustar, K. 73 
a, je dal za 2 maši, po 1 mašo pa Paški 
iz Strug in Jakljevi iz Kompolj.
Ob smrti Janeza Šporarja so dali dar za 
cerkev in po 1 mašo tudi Šporarjevi, 
M. v., in Marinka Miler.
Ob smrti JULIJE BABIČ so darovali: 
dar za cerkev in za 5 maš domači, dar 

VIDEM  KOMPOLJE
1. r. v torek ob 7.30 1. in 2. r. v torek ob 7.30
2. r. v ponedeljek ob 7.30 
3. r. v torek ob 7.30
4. r. v ponedeljek ob 7.30 4. r. v torek ob 15.00 
5. r. v sredo ob 7.30
6. r. v torek ob 16.00 6. r. v torek ob 17.00
7. r. v sredo ob 17.00 7. r. v torek ob 16.00

VEROUK bo letos po sledečem urniku:

8. in 9. razred so birmanci, ki bodo imeli pripravo na birmo po dogovoru.
MALA ILOVO GORA ima verouk v četrtek po dogovoru.

otroškemu zboru, ki nam naredi ved-
no veliko veselje, ko zapoje.



za cerkev in za 1 mašo 
Adamčkovi, za 3 maše 
molivci, po 1 mašo pa 
druž. Grandovec C., 
Štihovi, Marija Kram-
žar, Debeljakovi in 
Matičkovi, Zg.
Ob smrti JANEZA 
GRMA so dali dar z 
cerkev in po 2 maši 
žena, sin Janko in hči 
Jožica. Vnuki so dali za 
4 maše, sestra Rezka za 
2 maši, molivci so dali 
za 3 maše in Meglen 
Ivan in Darinka za 1 
mašo.    

MALO ZA RAZVE-
DRILO:

CIGARETE
Zdravnik: »Slabo izgle-
date. Pred enim me-
secem sem vam rekel, 
da pokadite samo pet 
cigaret na dan.«
Pacient: »Tega sem se 
držal, toda prej nisem 
nikoli kadil.«

DVOJNO
Zakaj moški v priso-
tnosti tašče odklanja 
pitje alkohola? Boji se, 
da bi videl dvojno. 

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

Pon. 12. 9. 
Marijino ime 

Vid. 
Pon. 

7.30 
19.00 

Za zdravje in uspešno šolanje vnukov 
Vsi Prhajevi 51 

Tor. 13. 9. 
Janez 

Zlatousti 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Leon Jere, obl., Z. v. 
Janez Grm, 8. dan 
Jože Rigler, obl. 

Sre. 14. 9. 
Povi. Sv. Križa 

Vid. 19.00 Anton Klinec, obl., B. v. 
V čast sv. Križu v dober namen 

Čet. 15. 9. 
Žalostna M. B. 

Vid. 
Hoč. 

19.00 
19.00 

Marija in Anton Hrovat, obl., Pdč. 
Karol Šinkovec, 30. dan 
Vsi Pajkovi, Hoč. 

Pet. 16. 9. 
Kornelij 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 

19.00 

Veronika Vidrih, obl., Z. v. 
Julija in Anton Novak, Vid. 
Marija Križman 

Sob. 17. 9. 
Robert Bel. 

Vid. 
Kom 

8.00 
19.30 

Ana Grm, obl., Zg. 
Druž. Mustar, K. 73 a  

 

Ned. 18. 9. 
25. med letom 

Svet. kand. 
Jožef Kup. 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
I.G. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 10.30         
 19.00 

Za farane in neverne 
Ana Bukovec, obl. 
Alojz in Frančiška Miklič, obl., C. 
Za Ilovo Goro 
Anton Erčulj, obl., Zg. 

Pon. 19. 9. 
Januarij 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 19.00 

Tončka Grozdina 
Mara Brodnik, obl. 

Tor. 20. 9. 
Andrej Kim 

Vid. 
 
Kom. 

19.00 
 

19.00 

Janez Šporar, 30. dan 
Franci Padar, obl., M. v. 
Julija Babič, 30. dan 

Sre. 21. 9. Vid. 7.00 Anton in Ivanka Kastelic, obl., Z. v. 
Čet. 22. 9. 

Mavricij 
Vid. 
 

19.00 
 

Alojz Sadar, obl., Zg. 
Terezija in Anton Zabukovec, obl., Z. v. 

Pet. 23. 9. 
Pater Pij 

Vid. 
 
I. G. 

19.00 
 
 19.00 

Joži Tiselj, obl., Z. v. 
Anton Sebanc, obl. 
Janez in Angela Hribar 

Sob. 24. 9. 
A. M. Slomšek 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
 

 19.30 

Ana Bukovec, obl., B. v. 
Valdi Žlajpah 
Vsi Štihovi in Tonetovi 

 

Ned. 25. 9. 
26. med letom 

Sergej 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
19.00 

Za farane in neverne 
Brane Hočevar 
Vsi Hihcovi, Zg. 
Monika Lenarčič 
Kristina Hren 


