
št. 2, 22. januar 2023

Srečanje tajnikov župnijskih pastoralnih 
svetov Ljubljanske nadškofije

V soboto, 14. 1. 2023, smo se v dvorani župnije Presvetega Odrešenika Ljubljana – Koseze 
srečali tajniki župnijskih pastoralnih svetov Ljubljanske nadškofije. 
Na srečanju, ki sta ga vodila gospod Igor Dolinšek, voditelj Pastoralne službe, in Helena 
Šijanec, tajnica Škofijskega urada za laike, smo osvetlili do sedaj prehojeno sonidalno pot, 
ki je že obrodila obilo sadov. Zdaj smo vstopili v naslednji korak sinode, ki nas vabi, da 
se vsi aktivno udeležujemo življenja Cerkve. V nadaljevanju srečanja je bil predstavljen 
nov delovni dokument za nadaljnje delo ter smernice, ki so bile sprejete na ravni škofije.
V slovenščini je izšel prevod celotnega Delovnega dokumenta za celinsko fazo sinode, 
ki je bil konec oktobra predstavljen v Vatikanu. Dokument z naslovom »Razširi prostor 
svojega šotora« (Iz 54,2) je nastal v Vatikanu kot sad narodnih sinodalnih povzetkov 
posvetovanja Božjega ljudstva med prvo fazo sinodalnega procesa. Besedilo predstavlja 

izhodišče za nadaljnje sinodalne pogovore na 
celinski ravni in za refleksijo sinodalne poti v 
posameznih krajevnih Cerkvah.
V naslednjih mesecih bodo v Sloveniji potekali 
sinodalni pogovori ob Delovnem dokumentu 
po fokusnih skupinah: škofijskih pastoralnih 
služb, mladih in oddaljenih, kulturnikov in 
intelektualcev ter katehistov in katehistinj. 
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OBISK PEVSKEGA ZBORA 
AVE
V nedeljo, 29. januarja, bomo imeli pri 
večerni maši ob 18.00 v naši župniji 
obisk znanega zbora AVE. Pel bo že pri 
sveti maši, po maši pa bo imel koncert 
božičnih pesmi, s katerim bomo lepo 
sklenili božični čas. Malokdaj imamo 
priložnost slišati v živo tako ugleden 
zbor, zato vse ljubitelje petja in glasbe, 
ki vas je v Dobrepolju veliko, prisrčno 
vabimo. Po koncertu boste v košarico 
lahko dali prostovoljni prispevek. 

KAKO POTEKA PRIPRAVA 
NA BIRMO
Leto 2023 je v naši župniji tudi leto svete 
birme, na prejem katere se pripravljajo 
veroučenci osmega in devetega razreda. 
V tem letu naj bi mladi še bolj od blizu 
spoznali lepote naše vere, svojo vero po-
živili, vstopili v globlji odnos z Bogom, ki 
v svoji ljubezni hrepeni po tem, da bi Ga 
prejeli v darovih Duha in z Njim šli čez vse 
življenje ter se nazadnje vrnili v Njegovo 
naročje. Ko na celoto pogledamo z očmi 
vere in z resnostjo, ugotovimo, kako zelo 
pomembni trenutki so to zanje. Kot župnija 
jim želimo stati ob strani in jih na prejem 
zakramenta in na krščansko življenje kar se 
da dobro pripraviti. Najprej so za njihovo 

Več o poteku sinode si lahko preberete na spletni strani 
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/skofovska-sinoda, kjer ste vabljeni tudi k branju 
Delovnega dokumenta za celinsko fazo sinode in k nadaljnjemu iskanju naše skupne 
hoje s Kristusom. 
Srečanje smo zaključili z delom po manjših tematskih skupinah, kjer smo si izmenjali 
izkušnje in na kratko predstavili delovanje naših župnijskih pastoralnih svetov.
                 Tajnik ŽPS

Marko Marolt

versko vzgojo odgovorni starši, ki so pri 
krstu svojih otrok pred Bogom obljubili, da 
bodo naredili vse, da bo dar Božje milosti v 
njihovih otrocih vedno bolj rasel. K verski 
vzgoji pristopite še mnogi stari starši in s tem 
naredite ogromno dobrega v njihovih srcih. 
Ne obupujte, čeprav imate včasih občutek, 
da vaše besede nič ne zaležejo – otroci so 
kot gobe in vpijajo vse, kar je okrog njih. 
Žal so rojeni v svetu, kjer lahko pijejo toliko 
umazanije. Mi moramo poskrbeti, da bodo 
njihove duše vsak dan lahko vsrkavale tudi 
ljubezen, upanje in vero! 
Gospod župnik mi je letos zaupal njihovo 
neposredno pripravo na prejem zakramen-
ta svete birme, pri kateri pa mi velikodušno 
pomagajo zlati birmanski animatorji, ki 
svoj čas in svoje talente porabljajo, da vo-
dijo birmanske skupine. Dvakrat mesečno 
se pred nedeljsko sveto mašo, ob devetih 
zjutraj, zberemo v cerkvi, kjer imam za 
birmance verouk, potem pa se skupaj ude-
ležimo še svete maše. Dvakrat mesečno pa 
se birmanci zbirajo po vaseh, navadno na 
svojih domovih, kjer skupaj z animatorji 
v pogovoru, druženju, ponavljanju usvoje-
nega znanja in v molitvi spoznavajo lepote 
katoliške vere. Seveda jih spodbujamo, da 
redno obiskujejo nedeljska bogoslužja in 
pred prazniki hodijo k sveti spovedi. Zelo 
razveseljujoče je, da jih kar nekaj hodi tudi 



k svetim mašam in k sveti spovedi ob prvih 
petkih. Po modri spodbudi g. župnika 
opravljajo devet prvih petkov in zaupajo, 
da bo zaradi teh molitev trenutek njihove 
zadnje ure tak, da se bodo ob smrti res 
pripravljeni prikazali pred Gospodom in se 
zveličali. Birmanci so si doma že pogledali 
prvo epizodo serije Izbrani (The Chosen), 
ki na lep način predstavi življenje Jezusa 
in Njegovih učencev. V drugem delu leta 
si bodo pogledali še drugo sezono. Prav 
tako jih v naslednjih mesecih čaka še izbira 
birmanskega gesla iz Svetega Pisma, ki ga 
bodo dobili, vikend preživet na duhovni 
obnovi, birmanski izpit in predavanje in-
štituta Integrum.
Kaj, upam, jih še čaka? Vaša molitev! Dragi 
župljani, naše mlade vam priporočam v 
molitev. Naredimo dobrepoljsko dolino 
prijazno za mlade duše – pozdrav, nasmeh, 
kakšna dobra beseda in posladek – to mar-
sikaj spremeni! Predvsem pa vaša molitev: 
prosim vas, naj se znajdejo na krepkih krilih 
vaše molitve, ki jih bo v njihovi notranjosti 
peljala tja, od koder izhaja ves mir, vse veselje 
in vsak pravi navdih – v odnos z Bogom.

Rok Pogačnik, duhovni pomočnik

SVETO PISMO – DAR 
STARŠEV BIRMANCEM
Že vrsto let podarijo starši svojim birman-
cem najlepše darilo, ki nam ga je vsem 
svojim otrokom napisal Bog sam – SVETO 
PISMO. Marsikdo pravi: Saj to knjigo pri 
nas že imamo. Verjamem, krščanske hiše 
skoraj ni, ki bi tega temeljnega dokaza Božje 
ljubezni do ljudi ne bi imela. Sveto pismo 
pa, hvala Bogu, postaja vedno bolj osebna 
knjiga vsakega človeka. Nosi jo s sabo, ka-
mor gre, jo redno odpira, iz nje črpa moč, 
ko je v življenju težko in lepo, ko misliš, da 
življenjske stiske presegajo tvoje moči, ali pa 

ko misliš, da ti bo srce počilo od sreče. Bog, 
naš Oče, svojim ljubljenim otrokom vedno 
spregovori na srce in najde vedno pravo 
besedo, ki tolaži, vliva poguma, celi rane in 
zagotavlja: Moj si, ne bom te zapustil, samo 
zaupaj vame.
V osebno Sveto pismo si lahko tudi marsikaj 
zapišemo in tako postaja res osebna vez med 
Bogom in vsakim posameznikom. To dari-
lo dajo starši svojim otrokom v letu birme. 
Čas nas je malo prehitel in smo imeli namen 
dati Sveta pisma birmancem v nedeljo, 29. 
januarja. Ker pa je nedelja Svetega pisma 
že 22. januarja, bomo to storili to nedeljo. 
Pri pol enajsti maši, ki bo družinska maša, 
vas torej prisrčno vabimo, da se je udeležite 
tako vsi starši kot birmanci in prejmete ta 
dragocen dar. Birmanci, prosite starše, naj 
vam vanj napišejo tudi posvetilo. Ko boste 
starejši, vam bo to silno dragoceno.
Prve tri dni tega tedna je še molitev za 
edinost in mir v Ukrajini. Pri molitvi lepo 
sodelujejo birmanske skupine, pa tudi 
drugi ste vabljeni. 
SVEČNICA, praznik Jezusovega daro-
vanja v templju, bo v četrtek, 2. februarja. 
Svete maše bodo v prazničnem redu. Pri 
sveti maši ob devetih bomo blagoslovili sve-
če, da se spomnimo, kako je luč velik simbol 
večnega življenja. Pri krstu vsakdo prejme 
krstno svečo, ki jo prižgemo od velikonočne 
sveče, da pokažemo, da smo večno življenje 
prejeli od vstalega Kristusa. Lepo je, da to 
svečo prižgete ob pomembnih dogodkih 
svojega življenja, ob krstu, birmi, poroki in 
ob smrti. Če te sveče nimate, je prav, da jo 
nabavite ob svečnici in jo shranite.
Dan po svečnici je god svetega Blaža, ko 
pri sveti maši delimo Blažev blagoslov in 
molimo, da nas Bog na priprošnjo svetega 
Blaža varuje bolezni grla in drugih nezgod. 
Redna seja ŽPS bo v ponedeljek, 23. 



Čiščenje cerkve bo v soboto po svečnici. 
Za to delo tokrat vabimo Zdensko vas. 
Čiščenje bo v soboto, 4. februarja, ob 
desetih dopoldne. 
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev 
dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita 
osmošolce in devetošolce na INFORMA-
TIVNA DNEVA v petek, 17. 2., ob 9.00 

in 15.00. Vabljeni vsi, 
ki se odločate o vpisu 
v srednjo šolo in bi 
si želeli ogledati tudi 
življenje na katoliški 
šoli in dijaškem domu. 
Več informacij najdete 
na spletni strani: www.
stanislav.si.

OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI:
Ob smrti TONETA 
ŠKULJA je dala sestra 
dar za cerkev in za 2 
maši. Enako je dal dar 
za cerkev in za 2 maši 
brat Jože. Po 1 mašo 
pa so dali Janezovi, 
Škuljevi (Pon. 86) in 
Juvančevi.
Ob smrti ŠTEFANA 
ŽUMANA je dala dar 
za cerkev in za 1 mašo 
sestra Terezija. Družina 
Žuman je dala zanj in za 
pok. ženo Marjanco za 
1 mašo, sodelavci KA-
RITAS so dali za 2 maši 
in dar za KARITAS. 

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

januarja, ob 19.30 v sejni sobi župnišča. 
Člani ste dobili posebna vabila po spletu.
Zahvala kolednikom in njihovim star-
šem, ki so zbrali za misijone 6420 evrov. 
Hvala tudi šolarjem, ki so v adventni akciji 
zbrali za svoje vrstnike v Afriki 593 evrov. 
Naši misijonarji s tem denarjem delajo 
prave čudeže.

Pon. 23. 1. 
Henrik 

Vid. 
Pon. 

18.00 
18.00 

Anton in Kristina Šinkovec, obl. 
Tone Škulj, 8. dan 
Za srečen porod P 

Tor. 24. 1. 
Frančišek Sal. 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Štefan Žuman, 8. dan 
Kristina in Janez Nose, obl. 

Sre. 25. 1. 
Spreobr. Pavla 

Vid. 18.00 Janez Novak, 8. dan 
Amalija Sebanc, obl. 

Čet. 26. 1. 
Timotej, Tit 

Vid. 
 

18.00 
 

Alojz in Ivanka Vesel, obl., Predst. 
Za duše v vicah 

Pet. 27. 1. 
Angela Mer. 

Vid. 
 
I. G. 

18.00 
 

18.00 

Pavla Selšek in sinova, Pdg. 
Oba Jožeta Klančar, Vid. 
Janez Hribar 

Sob. 28. 1. 
Tomaž A. 

Vid. 
Kom 

8.00 
18.00 

Stanislav Buščaj, obl., Predst. 
Dušan Buščaj, obl. 
Kristina in Ivan Meglen, obl., K. 79 

 

Ned. 29. 1. 
4. med letom 

Kostancij, 
Valerij 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 18.00 

Za farane in neverne 
Lukatovi, Pon. 
Vsi Kališčarjevi, Pdc. 
Marolt, Pdg. 

Pon. 30. 1. 
Hijacinta 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 18.00 

Vsi Novak, Vodice 
Pavlinovi, Pon. 39 

Tor. 31. 1. 
Janez Bosko 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Mark Šinkovec, obl., M. v. 
Starši Adamič in Rozalija 

Sre. 1. 2. Vid. 7.00 Mimi in vsi Tomoževi, Z. v. 
Čet. 2. 2. 
SVEČNICA 
SIMEON IN 

ANA 

Vid. 
Vid. 
Kom. 
Pon. 

9.00 
18.00 
18.00 
19.00 

Ančka in vsi Petričevi, Pdč. 
Miro Žnidaršič, obl., Zg. 
Milan Mustar, obl., K. 28 
Jože in Mara Škulj 

Pet. 3. 2. 
Blaž, 1. petek 

Vid. 18.00 
 

Vsi Vintarjevi, Zg. 54 
Duh. Jože Kastelic 

Sob. 4. 2. 
Oskar 

Vid. 
Kom. 

8.00 
 18.00 

Franc in Kristina Ljubič, obl., Zg. 
Ivana in Anton Meglen, K., obl. 

 

Ned. 5. 2. 
5. med letom 

Agata 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
18.00 

Za farane in neverne 
Kristina Lenarčič, obl. 
Vsi Strahovi, Zg. 
Jože Adamič, obl., K. 


