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NAŠA ŽUPNIJA NA SINODALNI POTI
Dragi Dobrepoljci, stopili smo v novo leto, ki pa je še vedno sinodalno leto. 
Zadnje čase smo sinodo nekoliko zanemarili. Do jeseni, ko se bodo zbrali 
škofje v Rimu in sinodo na nek način sklenili, pa se bomo skušali v naši žu-
pniji temeljito zamisliti, kaj bi se dalo narediti. Sinoda pomeni hoditi skupaj. 

Prisluhniti moramo drug drugemu, pre-
poznati po kom je Sveti Duh spregovoril 
in kaj je spregovoril. Zato vas vse povabim 
na začetku leta, da se zamislite in napišete, 
kaj se vam zdi, da govori Duh dobrepoljski 
Cerkvi.
Marsikaj lepega je v naši župniji, mnoge 
lepe navade in lastnosti so v njej. Priprav-
ljeni ste sodelovati in predlagati. Izredno 
lepo to dela ŽPS, pevski zbori, pripravljeni 
ste na sodelovanje pri mežnarjenju, kar se 
posebno lepo kaže zadnje čase v Ponikvah. 
Kako smo veseli otroškega zbora v Poni-
kvah, družinskih maš in sodelovanja pri 
njih, pomoč pri verouku, birmanskih sku-
pin. Posebej bi rad pohvalil in se zahvalil 
mladini, ki je pod vodstvom Sare Blatnik 

OznanilaOznanila



UMRL JE ZASLUŽNI 
PAPEŽ BENEDIKT XVI

Zadnji dan leta 2022 je dopoldne 
umrl v Vatikanu v 96. letu zaslužni 
papež Benedikt. V naši župniji bo 
zanj sveta maša v petek, 13. januarja, 
ob 18.00. Lepo k njej vabljeni, saj 
imamo v njem še enega mogočnega 
priprošnjika pri Bogu.

STATISTIKA ZA LETO 
2022

Kdor je bil pri sveti maši na novega leta 
dan, je slišal nekaj številk, v katera skuša-
mo vsako leto zajeti versko stanje župnije.

naredila lepe jaslice, da ne omenjam velike udeležbe pri božični devetdnevnici 
kot tudi pri zornih mašah in devetdnevnici za Brezmadežno. Kot duhovnik 
sem bil seveda najbolj vesel, da ste v tako velikem številu opravili sveto spoved 
in v čista srca prejemali sveto obhajilo.
Je pa gotovo še veliko načinov in možnosti, kako bi živeli in sprejemali tiste, ki 
so drugačnega mišljenja, kako z njimi sodelovati, saj skupaj živimo in nikomur 
ni življenje posuto samo s cvetlicami.
Prisrčno torej vabim, da napišete, in bomo objavljali v Oznanilih vaše predlo-
ge, vaša mnenja, vaše izkušnje. Vsako mnenje, ki je napisano dobrohotno, je 
dragoceno in bo rodilo sad. V naših srcih pa bo vesela zavest, da sem naredil 
nekaj koristnega in lepega za našo župnijo, za Boga in za ljudi.

KRSTI so najbolj veseli dogodki. Teh 
je bilo lani doma 21, trije pa so prejeli 
krst drugod. Leto prej je bilo doma 
krščenih 23. Letos smo krstili 8 dečkov 
in 13 deklic, nobeno ime pa se ni po-
novilo. Žalostno pa je dejstvo, da naša 
župnija skupaj s Slovenijo izumira.
POGREBOV je bilo pa enkrat več, 
kar 41. Pokopali smo 23 moških in 
18 žensk. Najstarejša je bila stara 101 
leto, najmlajši pa samo 9 let. Leto prej 
smo pokopali 35 ljudi. 30 jih je bilo 
letos previdenih, to se pravi, da so pre-
jeli pred smrtjo zakramente ali pa so 
redno prihajali k sveti maši. Trenutek 
smrti je najvažnejši v življenju, saj se 
takrat odloča usoda večnosti. Bodimo 
modri in vedno pripravljeni na ta ve-
liki dogodek.
Na CERKVENO POROKO smo 
lani pripravili 8 parov, kar je 4 več kot 
leto prej.
SVETIH OBHAJIL smo lani razdeli-
li okoli 40 tisoč, kar je 6 tisoč več kot 
leto prej. Jezus je postal za nas hrana za 
večno življenje in nas stalno vabi, da ga 
prejemamo. Seveda pa se potrudimo, 



da to ne bo neka formalnost, temveč 
dejanje vere in ljubezni do Kristusa, ki 
želi biti naša duhovna hrana in pomoč 
v življenju.
DELAVNIC MOLITVE IN ŽIV-
LJENJA, ki smo jih začeli septembra 
se je udeleževalo čez 20 faranov. Hva-
ležni smo voditeljicama, ki sta vsako 
sredo prihajali med nas in nas uvajali 
v molitev in življenje iz molitve. Ude-
leženci smo veliko dobili in Bog daj, 
da bi znali to izvajati v vsakdanjem 
življenju.
Gospodarsko je bilo leto za nami us-
pešno. Poravnali smo dolg za cerkev sv. 
Antona, uredili dvorišče med cerkvijo 
in mežnarijo v Ponikvah, v farni cerkvi 
obnavljamo glavni oltar in pod arka-
dami je bila narejena prva freska.
Bog povrni vsem, ki imate odprto 
srce in roke za vsa dela. Pred nami 
je obnova podružnične cerkve sv. 
Miklavža v Podgori. Razpoke so se 
tako povečale, da postaja že nevarno 
in smo z mojstrom že dogovorjeni za 
podobno obnovo, kot je bila pri sv. 
Antonu. Spet bo veliko priložnosti 
za dobra dela, za kar ste Dobrepoljci 
vedno pripravljeni.

TEDEN MOLITVE ZA 
EDINOST KRISTJANOV

Od 18. do 25 januarja je vsako leto 
teden, ko molimo za edinost kristja-
nov. Letos bomo tej molitvi še posebej 
pridružili prošnjo za mir v Ukrajini, 
zato vas vsak večer toplo vabimo, da 
bi skupno najprej kratko molili, nato 
pa darovali sveto daritev in poslušali 
zanimivo branje. Povabili bomo vsak 
večer tudi eno izmed birmanskih 

skupin, da spoznajo, kaj vse delamo v 
naši župniji. Vsi pa smo vabljeni, da 
izpolnimo Jezusovo veliko željo, da 
molimo za to, da bi bili VSI ENO.
Družinska maša bo spet v nedeljo, 
22. januarja. To pot pripravijo prošnje 
pri maši višji razredi učencev iz Kom-
polj, zahvale pa bo imel tretji razred, 
ki bo po maši prišel še h kratkemu 
verouku skupaj s svojimi starši. Vsi 
pa prav lepo vabljeni k sodelovanju s 
petjem in glasno molitvijo. Ker imajo 
v Ponikvah redno nedeljsko mašo, bo 
tudi tam to nedeljo družinska maša. 
Učenci sedmega, osmega in devetega 
razreda naj pripravijo prošnje, nižji 
razredi pa zahvale. 

Poročilo o delu župnijske 
knjižnice

Knjižnica je bila odprta vsak torek od 
18.00 do 20.00. Tako bo tudi v tem 
letu. Obisk je bil nekoliko manjši, 
bilo je 45 obiskov in izposojenih 71 
knjig. Knjižničarja sta bila posebno 
vesela obiska 21 otrok prvega razreda 
s katehistinjo Marijo Žnidaršič.
Posebno zahvalo čuti župnišče do 
pekarne BLATNIK, ki nas oskrbuje z 
okusnim kruhom in pogosto še kako 
drugo dobroto. Naj jim Bog povrne z 
zdravjem, uspehom in blagoslovom.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti Branke Pugelj sta darovali 
dar za cerkev in za 1 mašo tudi družini 
Bukovec in Kastelic.
Ob smrti Alojzija Ponikvarja sta dali za 
1 mašo tudi Marija in Mojca Verbič.



Pomota je bila pri 
daru Strnadovih iz 
Predstrug, ki so dali 
dar za cerkev in po 
2 maši tako za Jožeta 
Kovačiča kot za Bran-
ko Pugelj. 
Ob smrti JOŽETA 
GAČNIKA so daro-
vali: dar za cerkev in 
za 5 maš žena Ela in 
sin Tomaž z družino. 
Dar za cerkev in za 4 
maše je dal sin Ro-
man, vnuki pa so dali 
še za 5 maš. Za 5 maš 
je dal sin Peter z dru-
žino. Dar za cerkev in 
za 6 maš je dala sestra 
Nada. Dar za cerkev 
in za 1 mašo so dali 
Hočevarjevi, 65 A. Po 
2 maši so dali Darin-
ka Gačnik in nečaka 
Jože in Nevenka. Po 
1 mašo pa: Darja z 
družino, Grudnovi, 
Podržajevi, Lukatovi, 
Francetovi – Le-
narčič, Shawisevi, 
Janezovi, Jakopovi 
(Lipljene) in Zrnčevi. 

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

Pon. 9. 1. 
Hadrijan 

Vid. 
Pon. 

7.30 
18.00 

Tone Kastelic in Ana Drobnič 
Anton Prhaj, obl. 

Tor. 10. 1. 
Gregor Niški 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Kastelic in Erčulj 
Stanislav Tomšič, obl. 

Sre. 11. 1. Vid. 7.00 Vsi Svetinovi, Vid. 
Čet. 12. 1. 

Tatjana 
Vid. 
 

18.00 
 

Darja Mohar, obl., Pdč. 
Marija Marolt, obl. 

Pet. 13. 1. 
Hilarij 

Vid. 
 
 
I. G. 

18.00 
 
 

18.00 

PAPEŽ BENEDIKT 
Jože Grm, obl., Zg. 
Franc Marolt 
France Tomšič 

Sob. 14. 1. 
Oton 

Vid. 
Kom 

8.00 
18.00 

Anka in Stane Kastelic, obl., Zg. 
Milan in vsi Martinovi 

 

Ned. 15. 1. 
2. med letom 
Verski tisk 
Absalom 

Vid. 
Pon. 
 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 
 10.30 
 18.00 

Za farane in neverne 
Jože Gačnik, 30. dan 
Za pogrešane Ponikovce 
Janez Šuštar, obl., M. v. 
Ivan Nučič, obl., C. 

Pon. 16. 1. 
Honorat 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 18.00 

Joco Žnidaršič 
Fani in Alojz Oblak 

Tor. 17. 1. 
Anton, Zvonko 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Jože in Frančiška Zajec, Vid. 
Anton In Milena Adamič, obl. 

Sre. 18. 1. Vid. 18.00 Vsi Jožkini, Cesta 
Čet. 19. 1. 

Makarij 
Vid. 
 

18.00 
 

Julči Štrubelj, obl. 
Kristina in druž. Erčulj, Z. v., obl. 

Pet. 20. 1. 
Fabijan 

Vid. 18.00 
 

Franc in Antonija Hočevar, obl., Vid. 
Starši Škulj, obl. 

Sob. 21. 1. 
Neža, Janja 

Vid. 
Kom. 

8.00 
 18.00 

Mari Babič in vsi Tekavčevi, Zg. 
Berusovi in Mavrovičevi 

 

Ned. 22. 1. 
3. med letom 
N. Božje bes. 

Vinko 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
18.00 

Za farane in neverne 
Mara Brodnik 
Janez Kralj, obl., Zg. 
Rozi in Tone Vidmar, obl., Zg. 


