
Župnija Dobrepolje - Videm,Župnija Dobrepolje - Videm,
Letnik 49Letnik 49

št. 24, 20. november 2022

ČE JE KDO MED VAMI BOLAN…
Kdo še nikoli ni bil? Ko pa ozdravimo, kmalu pozabimo na bolezen. Čemu vam 
to pišem? Bolezen, nesreča, starost pa tudi smrt so stvari, ki jih moramo jemati kot 
dejstva. Na smrt nekateri sploh nočejo misliti, kot da jo bodo s tem uničili. Pa se 
je ne da. Bog v svoji nedoumljivi previdnosti uredi vse tako, da je prav, le sprejeti 
moramo dejstva. Dal pa nam je tudi pomoč in sredstva, da z vsem tem lahko živimo 
in smo v srcu mirni. 
Zadnji teden sta me kar dva poklicala, da sem jima podelil bolniško maziljenje, 
ker gresta na operacijo. Kako lepo! Oba sta izjavila: Sedaj pa grem čisto miren in 
zaupam v vse najboljše. To je namen zakramentov. Bog nam v svoji ljubezni prihaja 
naproti, da nam daje moč za vse razmere življenja.
Zelo sem Bogu hvaležen, da sem kot novomašnik doživel v Velikih Laščah, kaj po-

menijo zakramenti. Slišal sem, da so ne-
kega starejšega moža dali iz bolnišnice, 
ker mu pač ne morejo nič več pomagati. 
Domači niso bili kaj dosti verni, sosedje 
pa zelo. Povedali so mi zanj in v soboto 
sem ga skrivaj obiskal. Ko sem ga vprašal, 
ali bi želel prejeti zakramente, je bil ne-
izmerno vesel. Naslednjo soboto sem ga 
spet obiskal in našel sedečega pred hišo. 
Presrečen mi je povedal, da mu je Jezus 



SKUPAJ DELAJMO ZA 
DOBRO – teden KARITAS

Vsako leto je zadnji teden cerkvenega 
leta posvečen KARITAS. V naši župniji 
smo nedavno obhajali 30-letnico delo-
vanja KARITAS, od 21. 11. do 27. 11. 
pa bomo kot vsako leto obhajali teden 
KARITAS.
Teden ima posebno geslo: SKUPAJ 
DELAJMO ZA DOBRO, ki je povze-
to pa besedah apostola Pavla: Dokler 
torej še utegnemo, delajmo dobro 
vsem. (Gal, 6,10)
Tudi naši nekateri člani KARITAS se 
bodo udeležili v sredo, 23. novembra, 
romanja v Slomškovo Ponikvo, kjer bo 
sveta maša, nato pa v dvorani Golovec 
v Celju koncert KLIC DOBROTE. 
Zvečer bosta televizija in radio prenašala 
ta koncert in si ga oglejte ali poslušajte. 
V naši župniji bo, kot v vseh župnijah, v 
nedeljo, 27. 11., pri vseh mašah nabirka 
za KARITAS, ki jo razdelimo delno za 
domače potrebe, delno pa za škofijsko 
KARITAS. Cel teden bomo tudi pri 
svetih mašah poslušali o dobrodelnosti, 
zato lepo vabljeni k svetim mašam.

po zakramentih podelil zdravje in je potem živel še šest let. Tudi sam v tistem času 
nisem verjel, kako veliko moč imajo zakramenti, Bog pa mi je to pokazal, saj kot 
duhovnik vse življenje pomagam ljudem, da bi srečno živeli in se ob smrti zveličali.
Hvala Bogu, vsako leto na dan starejših prejmemo bolniško maziljenje v kar velikem 
številu. Mnogih pa ni, in tudi ko zbolijo, ne pokličejo duhovnika ali pa ga pokličejo, 
ko je bolnik že umrl. Ne bojte se Kristusa in duhovnika, ki vam Kristusa prinaša. 
On prinaša zdravje in moč, ne pa smrti.

RESTAVRIRANJE 
SVETNIKOV IN 
GLAVNEGA OLTARJA 
FARNE CERKVE

V naši župnijski cerkvi sta stranska 
oltarja iz stare cerkve kamnita, glavni 
oltar pa je razen oltarne mize lesen. Ker 
je star 160 let, se v lesu radi zaredijo 
črvi, pa tudi pa lepoti ni kako posebno 
umetniško delo. Duhovnik, ki se spo-
zna na umetnost, mi je svetoval, naj ob 
uničenju črvov kipe tudi pozlatimo. 
Tako bodo dobili lepoto in vrednost, 
kar bo v čast tej veliki in lepi cerkvi. 
Videli ste, da smo najprej uredili 
najvažnejše: tabernakelj, nato oba 
keruba, zdaj pa sta obnovljena tudi 
Marija in Janez pod križem ter Peter in 
Barbara ob strani. Restavrator je odpe-
ljal še nekatere dele oltarja, potem pa 
bomo videli, kaj se bo še dalo narediti.
Hvala vsem za razumevanje in pomoč, 
saj radi daste v puščico ali kako dru-
gače dar za cerkev. Kdor bo želel, bo 
lahko dal svoj dar tudi v decembru v 
nabiralnik, ki bo v cerkvi v ta namen.
PRVA FRESKA POD ARKADAMI 
je tudi dokončana. Vsi jo pohvalite in 
se veselite, kako bo lepa cerkev, ko bodo 
narejene še druge štiri. Imamo zelo 



plemenitega in dobrega akademskega 
slikarja Žigo Hribška, ki z velikim 
čutom in odgovornostjo slika prizore 
svetlega dela rožnega venca. Naslednje 
leto bo slikal naprej. Se že veselimo, saj 
bo potem naša cerkev še mnogo lepša.

SV. CECILIJA – 
ZAVETNICA CERKVENEGA 
PETJA

Dne 22. novembra goduje zavetnica 
cerkvene glasbe sveta Cecilija. Orgle, 
petje, zbori so tesno povezano s Cerkvi-
jo. Liturgije – bogoslužja brez glasbe 
ni. Ob njenem godu se vsako leto z 
veliko hvaležnostjo spomnimo vseh, 
ki v naši župniji veliko storite za lepo 
bogoslužje. To so predvsem naši orga-
nisti, zborovodje, pevci, vsi, ki igrate 
v cerkvi kakršen koli inštrument, in 
končno vsi, ki z veseljem pojete pri 
ljudskem petju. Vsem našim zborom, 
na čelu s pevovodji, se ne le zahvalju-
jemo, temveč od Boga prosimo nanje 
Božji blagoslov in pomoč. Na god svete 
Cecilije, v torek, 22. novembra, vas vse 
vabimo k sveti maši, ki bo za zahvalo 
vsem, ki se trudite za glasbeno življenje 
v naši župniji. Vabimo tudi mlade, da 
se pridružite kakemu zboru ali skupini.
Prisrčna zahvala vsem, ki tako lepo 
sodelujete pri družinskih mašah. Pri 
njih čutimo, da je vsak potreben, saj 
Bog vsakega na svoj način čaka, da mu 
bo dal čast. Na koncu svete maše smo 
vsi veseli, da smo dali svoj prispevek 
in dostojno počastili Boga.
Dne 27. novembra, na prvo adventno 
nedeljo, bo mladinska maša, pri kateri 
bomo naše animatorje, vse, ki ste bili 
na oratoriju, in vse mlade povabili, da 

pokažejo, kako znajo oni v njihovem 
stilu častiti Boga in se mu zahvaljevati.

DEVETDNEVNICA ZA 
BREZMADEŽNO

Dne 29. novembra vsako leto začnemo 
v naši župniji devetdnevnico za Brez-
madežno. Ta bo vsak večer ob 18.00. 
Povabljeni ste čim bolj spredaj. Če se 
da, pridite vsaj 15 minut pred sveto 
mašo, da bomo ponovili kako pesem, 
se tudi kaj novega naučili in lepo sode-
lovali pri tej lepi pobožnosti.
KRSTNA NEDELJA bo v naši žu-
pniji 4. decembra. Priprava na krste 
bo v četrtek, 24. novembra, ob 19.00 
v župnišču. Vsi, ki še letos načrtujete 
krst, se te priprave udeležite.
VEROUK ZA PRVOOBHAJANCE 
IN NJIHOVE STARŠE bo v nedeljo, 
27. novembra, po polenajsti maši.
NA SESTANKU S KLJUČARJI je 
bila glavna tema obnova cerkve v Pod-
gori. Podgorska cerkev je v tako slabem 
stanju, da je potrebna podobna obnova 
kot lani pri Svetem Antonu. Ključarja 
Podgore in Bruhanje vasi se zelo potru-
dita in bosta svoji vasi animirala, bo pa 
morala priskočiti na pomoč cela župnija. 
Bil sem prepričan, da bo to delo vodil že 
novi župnik, pa nas je čas prehitel, zato 
vse prosim za pomoč.
Žegnanje v Podgori bo v nedeljo, 4. 
decembra, ob 10.30.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti HELENE NOVAK je dala za 2 
maši sestra Mira, za 1 mašo pa Novakovi 
iz Male vasi. 
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Pon. 21.11. 
Darovanje 

D.M. 

Vid. 
Pon. 

7.30 
18.00 

Milena Rudman 
Jože in Mara Brodnik 

Tor. 22. 11. 
Cecilija 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

V zahvalo vsem za petje in glasbo 
Veronika Mustar 

Sre. 23. 11. 
Klemen I. 

Vid. 18.00 Helena Novak, 8. dan 
Franc Košir, obl. 

Čet. 24. 11. 
Viet. Muč. 

Vid. 
 

18.00 
 

Terezija Jamnik, I. G. 
Ivanka iz Kranja 

Pet. 25. 11. 
Katarina 

Vid. 
 
I. G. 

18.00 
 

18.00 

Frenk in vsi Jerkinovi, Pdč. 
Miroslav Miklič, obl., C. 
Rudolf in Angela Goršič, obl. 

Sob. 26.11. 
Leonard 

Vid. 
Kom 

8.00 
18.30 

Ivan Vencelj in vsi Maticovi 
Marija Strah, obl., K. 41 
Julija Babič 

 

Ned. 27.11. 
1. adventna 
KARITAS 

Modest, Virgil 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 18.00 

Za farane in neverne 
Marija Škulj 
Neža in Stane Škoda, Pdg., obl. 
Angela Zevnik, obl., B. v. 

Pon. 28.11. 
Katarina Lab. 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 18.00 

Vsi Tomoževi 
Vidmarjevi 

Tor. 29. 11. 
DEVET. BREZ 

Vid. 
 

18.00 
 

Franc in Marija Novak, obl., B. v. 
Janez Šporar 

Sre. 30. 11. 
Andrej 

Vid. 18.00 
 

Janez Novak, obl., Vid. 32 C 
Starši Anton in Julija Novak, V. 7 

Čet. 1. 12. 
Edmund 

Vid. 
 

 18.00 
 

Vinko Novak, Zg. 35, obl. 
Jože in Antonija Hren, obl., Zg. 

Pet. 2. 12. 
PRVI PETEK 

Vid. 
Vid, 

7.00 
 18.00 

Anton Žgajnar, C. 
Duh. Frančišek Novak, Vid. 
Jože in Roza Klinc, obl., C. 

Sob. 3. 12. 
Franč. Ksaver 

Vid. 
 
Kom. 

8.00 
  
17.30 

Karolina Kastelic, obl. 
Marija in starši Godec, C., obl. 
Marija Vodičar, obl. 

 

Ned. 4. 12. 
2. adventna 
Janez Dam. 

Barbara 

Vid. 
Pon. 
Pdg.. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
18.00 

Za farane in vse neverne 
Starši Tabak 
Za vaščane Podgore 
Vinko Novak in Marija Kastelic, Zg. 


