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V DUHU SINODE

MOLITEV IN ZAHVALA

Na žalost na tem svetu ni človeka, ki bi živel brez preizkušenj. Takšnih in drugač-
nih. Seveda, ko gledam druge se mi pogosto zdi, da je drugim lepše, boljše, lažje. 
Da se samo meni godi nekaj strašnega, si včasih mislim. Vendar ima vsak od nas 
določeno svojo pot in vsakemu je namenjen njegov križ. Kristjani verujemo, da 
nam je oboje – pot in križ – določil Bog.
Včasih je pot življenja res strma, križ pa težak in robat. Ta del poti lažje premaga-
mo z molitvijo. Molitev je zares močno orodje, ki dela neverjetne stvari! Vztrajna 

molitev nam tudi razodene, 
da se nam naše želje ne bodo 
vedno in na hitro izpolnile. 
Izpolnile se bodo takrat, ko 
bo potrebno in prav. Morda 
šele čez dolgo časa.
Nedavno sem slišal gospo-
da, ki je dejal, da je za eno 
stvar molil desetletja, vsak 
dan, preden je bila molitev 
uslišana.

OznanilaOznanila



POSTNA PREDAVANJA

Drugo postno predavanje bo v nedeljo, 
12. marca, ko bo med nami prof. na teo-
loški fakulteti dr. Igor Bahovec. Udeležil 
se je nedavno zasedanja v Pragi, kjer so 

Kaj pa moja izkušnja? Vsak dan se Bogu zahvalim za vse njegove darove, za vse 
bližnje, za naše duhovnike, redovnike in misijonarje; molim za ozdravitev mojih 
prijateljev in sovaščanov; za mir v svetu in v zvezi s tem za voditelje držav in na-
rodov, da bi odpravljali konflikte, ne da jih ustvarjajo. Že skoraj leto dni vsak dan 
molim za Putina, da bi spoznal svojo zmoto.
Lahko pa podelim z vami tudi eno osebno izkušnjo. Ko sem opravljal naloge 
župana, sem se moral soočiti z zelo zoprno zadevo, ko so nas zapustili zdravniki. 
Po mnogih iskanjih in poskusih, potem ko sem naredil vse, kar je bilo v tej državi 
fizično možno narediti, da bi svojim ljudem zagotovil zdravnika, zdravnika pa še 
vedno ni bilo, mi je ostala samo še molitev. Še zdaj se vsak dan zahvalim Bogu, 
da me je uslišal in nam poslal dobrega zdravnika.
Vsak od nas je dejansko nepomemben in malo lahko naredi. Molitev in zahvala 
pa sta zares orodji, ki nam odpirata marsikatera vrata in privedeta do rešitve.

Igor

KAKO NEKATERE ŠKOFOVSKE KONFERENCE 
RAZMIŠLJAJO O SINODI

Od 5. do 12. februarja so se zbrali v Pragi zastopniki vseh narodov Evrope in 
razpravljali o sinodi. O tem ste lahko več brali v Družini. Tu pa bi radi navedli 
nekaj zanimivih izjav treh škofovskih konferenc.
Italijanska pravi: »Cerkev kot dom nima vrat, ki se zapirajo, ampak je prostor, ki 
se nenehno širi.«
Ameriška škofovska sinoda: »Ljudje prosijo, naj bo Cerkev zatočišče za ranjene in 
zlomljene, ne pa institucija za popolne. Želijo, da Cerkev sreča ljudi tam, kjer so; 
da hodi z njimi, ne pa da jih obsoja; da gradi resnične odnose s skrbjo in pristnostjo 
in ne z namenom večvrednosti.«
Pakistanska škofovska konferenca: »Božje ljudstvo je opozorilo na edinstvenost 
izkustva svobodnega govorjenja in slišanosti v organiziranih odprtih pogovorih, 
kjer so bili posebej pozorni na navdihe Svetega Duha. Ljudje so govorili o tem, 
da so jih po desetletjih obiskovanja Cerkve prvič prosili, naj kaj povedo.«
Kaj pa bi dobrepoljski član Cerkve povedal o naši župnijski in slovenski Cerkvi? 
Veseli bomo, če boste to napisali in nam poslali.

bili zastopniki vseh evropskih narodov 
in so razpravljali o sinodi. Povedal nam 
bo marsikaj zanimivega o sami sinodi 
in o tem zanimivem srečanju. Zato vsi, 
ki vas zanima stanje v Cerkvi danes, še 
posebno sinoda,  prisrčno vabljeni. Pre-



davanje bo kot vedno ob sedmih zvečer 
v dvorani župnišča.

Še nekaj o molitvi
Hvala Bogu, v naši župniji se še kaj 
precej moli. Marsikdo moli osebno, 
molitev je še vedno navzoča v mnogih 
družinah, molimo skupaj v molitvenih 
skupinah, pri svetih mašah, ob naših 
rajnih. Dokler bomo molili, bo pri nas 
Božji blagoslov. Vedno znova pa je tudi 
prav, da vas vaši dušni pastirji opozarja-
mo na kako pomanjkljivost, ki je včasih 
prisotna pri kaki molitvi. Vsi vemo, da 
je molitev rožnega venca premišljevalna 
molitev, v kateri premišljujemo skupaj 
z Marijo Jezusovo življenje. Vsaka de-

setka je namenjena nekemu dogodku. 
Npr. molimo Zdrava Marija … sad 
tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v 
templju darovala. Vedno torej je Jezus 
zadnja beseda in o njegovem darovanju 
v templju naj bi v tej desetki premiš-
ljevali. Nekoliko je zmešnjave zlasti, 
ko molimo zadnjo desetko za duše v 
vicah. Tudi pri tej desetki je Jezus zadnja 
beseda in njega prosimo, saj se samo 
on lahko usmili duš v vicah in jih reši. 
Lepo je, če rečemo: Jezus, usmili se duš 
v vicah. Ni treba reči vernih duš v vicah, 
ker če bi duše ne bile verne, tudi v vicah 
ne bi bile.
Toliko v pomoč, da bo naša molitev še 
bolj smiselna in razumljiva.

Praznik svetega Jožefa pade letos na 
nedeljo. Ker pa so postne nedelje zelo 
pomembne, se liturgično praznovanje 
svetega Jožefa prenese na soboto pred 
praznikom. V soboto, 18. marca, bodo 
svete maše kot na praznike. Na Vidmu 
bosta sveti maši ob 9.00 in 18.00, v 

Kompoljah kot navadno ob 18.00 in v 
Ponikvah ob 19.00. 
Žegnanje v Hočevju, kjer je cerkev 
posvečena njemu, pa bo v nedeljo, 19. 
marca, s sveto mašo ob pol enajstih.
Redna seja ŽPS bo ta ponedeljek, 6. 
3. 2023, ob 19.30. 



Družinska maša bo v 
marcu 19. marca ob 
pol enajstih v župnijski 
cerkvi.

OB SMRTI 
SVOJCEV SO 
DAROVALI:
Ob smrti  STANI-
SLAVE NOVAK so 
darovali: domači za 
gregorjanske maše in 
dar za cerkev. Dar za 
cerkev in za 5 maš je 
dala svakinja Anka. Dar 
za cerkev in za 2 maši so 
dali Tomoževi, Z. v. Dar 
za cerkev in za 1 mašo 
so dali Janežičevi. Dar 
za cerkev je dala Rezka 
Hočevar. Po 2 maši so 
dali Pisančevi iz Pdc. in 
Šinkovčevi iz M. v. Po 1 
mašo pa: Mhlaževi, M. 
v., sestra Mimi, sestrič-
na Nada, Biderhovi in 
družina Perko.

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

Pon. 6. 3. 
Nika 

Vid. 
Pon. 

7.30 
18.00 

Pavla Žgajnar, obl., C. 
Jože in starši Levstik 

Tor. 7. 3. 
Perpetua in 

Felicita 

Vid. 
 
Kom. 

18.00 
 

18.00 

Stanislava Novak, 8. dan 
Frančiška Grm, obl., Zg. 
V dober namen M 

Sre. 8. 3. 
Janez od Boga 

Vid. 7.00 Starši Strah, Kom. 
Franc in Tončka G. 

Čet. 9. 3. 
Frančiška Rim. 

Vid. 
 

18.00 
 

Vida Škoda, obl., Pdg. 
Jože Kovačič 

Pet. 10. 3. 
40 mučencev 

Vid. 
I. G. 

18.00 
18.00 

Edvard, Ivana, Alojz in st. Lenarčič, Zg. 
Marija Tomšič 

Sob. 11. 3. 
Benedikt 

Vid. 
Kom 

8.00 
18.00 

Stanislav Vodičar in vsi Bčkovi, Pdg. 
Ivan in Kristina Meglen, obl., K. 79 

 

Ned. 12. 3. 
3. POSTNA 

Inocenc 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 18.00 

Za farane in neverne 
Anton Pavlin, obl. 
Starši Pregelj in Hočevar, Pdč. 
Jožef (obl.) in Frančiška Kralj, M. v.  

Pon. 13. 3. 
Leander 

Vid. 
Pon. 

7.30 
 18.00 

Starši in oba brata Žnidaršič, V. 16 
Franči, Tone, Karel 

Tor. 14. 3. 
Matilda 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Alojzija Vodopivec, obl. 
Marija Crnčan 

Sre. 15. 3. Vid. 7.00 Terezija Debeljak in Jože Prijatelj 
Čet. 16. 3. 

Herbert 
Vid. 
 

18.00 
 

Tone Tekavčič in vsi Ivančevi,Z.v. Žvirče 
Ciril Cimerman, M. v., obl. 

Pet. 17. 3. 
Patrik 

Vid. 18.00 
 

Frenk Ahačevčič, obl., Pdč. 
Terezija  in Jože Žnidaršič, Z. v. 

Sob. 18. 3. 
JOŽEF, 

Jezusov rednik 

Vid. 
Vid. 
Kom. 
Pon. 

9.00 
 18.00 
 18.00 
 19.00 

Za zdravje Z 
Jože in Janez Kovačič, Zg. 
Hedvika Kastelic 
Milan Hočevar, obl. 

 

Ned. 19. 3. 
4.postna 
Adeltruda 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Hoč. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
10.30 
18.00 

Za farane in neverne 
Jože Gačnik 
Alojzij Ponikvar, Branka Pugelj 
Za vaščane Hočevja 
Vsi Prhaj in Sevšek 


