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V DUHU SINODE
Pred časom sem imela priložnost srečati se z nekim gospodom, ki so mi ga bolj 
kot ne bežno predstavili. Ko smo nekaj časa sedeli za isto mizo, sem izvedela, 
da je gospod jezuit, ki je bil dolga leta misijonar v Zambiji in Malaviju, kjer je 
med drugim zgradil 44 (štiriinštirideset) cerkva. Presunila me je njegova pre-
prostost, pomislila sem, kakšne skrivnosti in zgodbe je spisalo njegovo življenje, 
ob tem pa sem se spomnila na svoj dogodek pred več kot 20 leti. 

Bili smo na dopustu, na 
smučanju. Druščina 7 
odraslih, ki nas je združila 
prijateljica, ki nas je pova-
bila. Ničesar nismo vedeli 
drug o drugem, razen to, 
da smo vsi ljubitelji smu-
čanja in njeni prijatelji. 
Kljub temu da smo bili 
neznanci, smo si delili 
apartma, kar pravzaprav 
sploh ni bilo težko. Spali 
smo vsak v svoji spalnici, 
čez dan smučali, zvečer šli 

OznanilaOznanila



na sprehod, odigrali kakšno partijo kart in po večerji od utrujenosti kar hitro 
zaspali. 
Nekega večera pa smo ostali doma in preprosto obsedeli za mizo. Pogovor je 
kar tekel in tekel in nekako se je najprej »odprla«, povedala svojo zgodbo go-
spa, ki je poprej nisem poznala. Ta žena je bila na zunaj zelo zadržana, skoraj 
strogo mi je delovala. Ko je končala s pripovedjo svoje življenjske zgodbe, sem 
spoznala, da je ob vseh zlorabah, ki jih je doživela v svoji mladosti, neverjetno 
pogumna, močna in srčna žena. Za njo je pripovedovanje povzel njen mož. 
Zanj sem pomislila, da zaradi svoje kariere in dela, ki ga je večkrat omenjal v 
preteklih dneh, najbrž nima časa za svojo družino. Kako sem se zmotila. Ta 
mož je v meni vzbudil spoštovanje, s kakšno ljubeznijo je govoril o svojem 
posvojenem sinu z Downovim sindromom, koliko časa je preživel z njim in 
kako je svoj delavnik prilagajal temu fantu. Po tem je spregovoril prijateljičin 
fant, ki je deloval malo zasanjano. Povedal je, kako že 2 leti skrbi za svojo bol-
no, nepokretno mamo, ki je popolnoma odvisna od njegove pomoči. Eden za 
drugim smo odstrli del svojega življenja drugim … Ko je zadnji končal, smo 
prav vsi »zaslišali« tišino. Vsak izmed nas je spoznal, kako velik dar smo dali 
drug drugemu. Nekaj, kar je običajno skrito večini ljudi. Nekaj, kar nas je na-
redilo na poseben način ranljive, a prav ta ranljivost nas je povezala. In spoznala 
sem, kako napačno predstavo sem imela o teh ljudeh. Mar res poznam človeka, 
ki ga vsak dan srečujem na cesti, v trgovini, šoli ali cerkvi? Se zavedam, kako 
veliko in skrivnostno bogastvo, križ, trpljenje in veselje nosi vsak človek v sebi?
Hvaležna sem, da imam vsak dan priložnost, v postnem času pa še posebno, 
da spoznavam sebe, svoj odnos do bratov in sester v Kristusu, odnos do Jezusa, 
do Tistega, ki nas edini res pozna.
»Zaradi svojih bratov in prijateljev bom vendar dejal: »Mir naj vlada v tebi.« 
Zaradi hiše Gospoda, našega Boga, bom iskal blaginjo zate.« (Ps 122, 8–9)
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POSTNO PISMO 
V TEM ZNAMENJU BOŠ ZMAGAL

Dragi moji farani! 
Ponedeljek dopoldne je. Ko to pišem, ves čas slišim iz kapele molitev, saj se 
vsak ponedeljek, ki je pri nas molitveni dan, nekaj naših vernih vztrajno me-
njava v molitvi ob Jezusu. Nekaterim je dana milost, da razumejo, kako veliko 
in pomembno dejanje je biti ob Jezusu, se z njim pogovarjati in klicati božji 
blagoslov na vso župnijo, na naš narod in ves svet. Četudi nas je malo, bodimo 
prepričani, da smo med tistimi, ki jim Jezus zagotavlja: »Ne boj se, mala čreda, 
kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo.« (Lk12,32) In mnogi nam bodo 
za molitev celo večnost hvaležni.



Večkrat slišimo, da so danes težki časi. Kateri čas pa ni bil težak? Vsak čas je 
na različen način težak. Sam bi rekel, da so danes čudni, zmedeni časi. To kar 
doživljamo, se mi zdi nenormalno in ne čudim se očetu, ki v sveti jezi piše, da 
toliko moči pa še ima, da bo tudi fizično obračunal z vsakih, ki mu bo otroka 
begal, ali je fantek ali je punčka. Levičarski forum, ki hoče biti popularen, danes 
preplavlja svet z zelo čudnimi idejami. Vse pa so usmerjene proti temeljnim 
človeškim in krščanskim vrednotam, ki je zapisal ne posebno pobožen pisatelj 
Ivan Cankar: MATI, DOMOVINA, BOG. Njemu in v glavnem vsem lju-
dem so bile te vrednote svete. V sedanjem času pa želijo ravno te vrednote v 
ljudeh uničiti. Uničiti vero v Boga, ki je Oče vseh ljudi in v katerem smo vsi 
ljudje med seboj bratje in sestre, uničiti družino očeta, matere in otrok, nato 
pa uničiti še narod.
Žal, kristjani v tem razvitem in bogatem svetu postajamo manjšina. Krščanstvo 
se zelo širi po Afriki in Aziji; v Evropi in Ameriki, kjer smo že vsega presiti in 
naveličani, si izmišljamo čudne reči, ki nas bodo lahko uničile. Kristjani temu 
ne smemo nasedati. Kristjani se veselimo vsakega rojstva, veselimo se dobrih 
družin, veselimo se svojega naroda. Iz istospolnih zakonov ne bo ničesar, iz 
spreminjanja spolov je navadno samo veliko trpljenje, žalost in obup. Seveda 
se tudi verni zavedamo, da se tudi v družinah marsikdaj in marsikje dogajajo 
grde in težke reči, a še vedno je samo družina moža in žene pot, ki vodi v pri-
hodnost. Zato kristjani zaupamo v pomoč Boga, ki svojo ustanovo družino 
nadvse ljubi in podpira. In v naši župniji je veliko dobrih družin, ki si priza-
devajo in se trudijo, da bi živela po Božjih zakonih.
Ko gledam kot vaš dolgoletni župnik na našo župnijo, sem posebno vesel 
nekaterih reči. Pred kakim mesecem sem bil pri nadškofu in mi je rekel: »Ti 
nisi v župniji župnik, ampak oče.« Oče ima svoje otroke rad. Veseli se njiho-
vih uspehov in napredka, žalosten je, ko vidi tudi njihove napake in slabosti. 
Močno se zavedam svojega poslanstva, ki je v prvi vrsti, da bi se po čim lepšem 
življenju na tem svetu nihče ne pogubil, ampak bi vsi dospeli v nebesa. Vsako 
nedeljo opravim sveto mašo za vas farane, tako žive kot umrle, drugo mašo 
pa darujem za vse neverne, da bi našli pot k Bogu in se zveličali. Nekateri ste 
versko prakso nekoliko opustili, lagodnost je pač večna skušnjava vsakega člo-
veka. Nekaj stvari pa me navdaja z upanjem in veseljem. Naj vam jih zaupam.
Prva je, da je v naši župniji še vedno doma molitev. Omenil sem že češčenje. 
Izredno lepo je, ko se ob vsakem rajnem tako lepo moli. Skoraj v vseh vaseh 
se zbirate k molitvenim skupinam, kjer kličete Božji blagoslov na svojo vas, 
župnijo in ves narod. Zaupanje v Boga pokažete še posebno, ko je kdo v velikih 
težavah in se njegovi sovaščani zbirate zanj v molitvi.
Pri večini Dobrepoljcev je vera še vedno vrednota, kar posebej pokažete ob ve-
likih praznikih, ko ne pridete samo v cerkev, ampak opravite tudi sveto spoved 
in prejmete sveto obhajilo.
Vesel sem mladega rodu, ki prihaja k verouku, se lepo pripravi na prejem prve-



ga obhajila in birme. Ko smo letos na začetku šolskega leta povabili birmance 
k mašam devetih prvih petkov, s čimer Jezus zagotavlja, da bo on z njimi ob 
smrtni uri, se je za to odločilo več kot pol birmancev. 
Naj kratko omenim še to. Kakor je vsak dom odraz ljudi, ki v njem živijo, 
tako je vsaka cerkev odraz župnije. Kot doma je tudi v cerkvi treba stalno kaj 
obnavljati. Naš veliki glavni oltar je lesen. Les je živa stvar, zato se z leti v njem 
naselijo črvički, ki les sčasoma uničijo. Ko smo dajali posamezne dele v obnovo, 
smo videli, da je pod barvo bilo vse polno črvičkov. Restavratorji najprej te 
uničijo, nato pa skušajo najti prvotno barvo. Zanimivo, da so spodaj odkrili 
skoraj povsod zlato barvo. 
Naši predniki so imeli čut za lepoto. Tudi sedaj so ti deli zaščiteni, pa tudi 
prvotno lepi, kar nam je, menim, vsem v ponos in čast.
Vsem, ki boste brali to pismo, želim duhovno bogat postni čas in doživeto, 
veselo velikonočno praznovanje, ki naj iz nas naredi res velikonočne kristjane.

Vaš župnik                        V postu 2023

Iz seje ŽPS

Glavna tema na seji ŽPS je bila so-
odgovornost pri našem skupnem 
poslanstvu. Tudi sinodalno mišljenje 
je v glavnem v tem, kako naj bi člani 
Cerkve – kristjani zaživeli kot obče-
stvo, kot skupnost bratov in sester, ki 
imajo skupnega Očeta – Boga, in se 
imajo zato radi, si želijo dobro in si 
pomagajo.
Ko tako čutimo, ne bo težko spreje-
ti, če imam sposobnost vloge pevca, 
bralca, pritrkovalca, voditelja kake 
skupine ali oratorija itd. O tem nam 
je govoril tudi tako lepo predavatelj v 
nedeljo na postnem predavanju. Ško-
da, ko vas je bilo tako malo prisotnih. 
Sedanji papež, ki je v svoji škofiji v 
Argentini dobro poznal razmere, želi 
tudi v celotno Cerkev prinesti duha 

povezanosti in zaupanja, ko vsak upa 
tudi duhovniku in škofu povedati svo-
je mnenje, obenem pa sprejeti tudi od-
govornost za nalogo, ki jo zna opraviti.
Ko smo se pogovarjali o še nekaterih 
izrednih delivcih obhajila, so člani 
predlagali same moške. V sedanjem 
času pa je še posebno pomembno, da 
imajo ženske v cerkvi enake možnosti 
kot moški. Ravno tako kot so deklice 
ministrantke, so lahko žene delivke 
svetega obhajila.
Križev pot v naravi bo na tiho nedeljo 
ob treh popoldne. Zbrali se bomo na 
Cesti pri vaški kapelici in šli po lepi 
poti k Svetemu Antonu. Vmes bodo 
postaje, kjer se bomo ustavili. Kdo je 
vabljen? Vsa župnija, še zlasti pa vsi 
šolarji in njihovi starši. Vsako postajo 
bo pripravil po en razred, vsi pa bomo 
določene dele molili skupaj. Tako bo 



tudi večina šolarjev, ki še nikoli ni bila 
pri križevem potu, spoznala to globo-
ko in lepo pobožnost, iz katere so in 
še vedno mnogi kristjani črpajo moč 
za svoje življenje.
Tretje postno predavanje, ki bo to 
nedeljo, 19. 3., ob 19.00, in bosta 
prišla k nam zakonski par Meta in 
Rudi Tavčar, prisrčno vabimo najprej 
zakonce, nato pa fante in dekleta, 
da boste slišali, kako zakonci živijo, 
spoznali iz prve roke lepote in težave 
zakonskega življenja. Zadnje čase pa 
vsi veste, kako sta ravno zakon in dru-
žina napadana, zato je pomembno, da 
verni te stvari poznamo in se temu up-
remo. Konec družine je konec naroda 
in človeštva. Udeležite se in sodelujte 
pri razpravi. 
Srečanje članov ŽPS in drugih žu-
pnijskih sodelavcev bo v Zavodu sv. 
Stanislava v Šentvidu v soboto, 25. 
marca, od 9.00 do 13.00. Dnevni 
red in vse drugo si lahko preberete na 
spletu.
Naša naslednja redna seja pa bo v Stru-
gah, 27. marca, ob 20.00. Dnevni red 
boste dobili po e-pošti.
Molitev ob Svetem pismu bo za vse, 
ki ste obiskovali delavnice molitve in 
življenja in nekdanjo biblično skupi-
no, seveda pa ste vabljeni tudi vsi, ki 
vas to privlači in zanima, v ponedeljek, 
20. marca ob 19.00.

TIHA IN CVETNA 
NEDELJA

Velika noč se nam naglo bliža. Ves 
postni čas se nanjo pripravljamo. 
Zadnji dve nedelji in čas med njima 
pa sta še posebno naravnani nanjo. 

Vsi se skušamo pripraviti na dobro 
velikonočno spoved, brez katere ni 
pravega praznovanja velike noči. Je-
zus je končno zaradi naših grehov šel 
v trpljenje in smrt. Že na tiho nedeljo 
bo pri vseh mašah priložnost za sveto 
spoved.
Tiha nedelja je v naši župniji zazna-
movana z obiskom Svetega Antona. 
Tam bo sveta maša na tiho nedeljo ob 
pol enajstih, na tihi ponedeljek pa sta 
sveti maši ob 9.00 in 19.00. 
Ta dan boste vsi lahko dobili oljčne 
vejice, ki nam jih vsako leto pošljejo 
istrske župnije. Prostovoljni dar gre 
za popravilo tamkajšnjih cerkva in so 
nam za te darove zelo hvaležni.
Na cvetno nedeljo, ko se spominjamo 
Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruza-
lem, bomo tudi pri jutranji sveti maši 
ob sedmih blagoslovili oljke in butare, 



slovesen blagoslov pa bo v Ponikvah 
in pri pol enajsti maši na Vidmu. Pri 
teh svetih mašah bomo poslušali tudi 
peti pasijon, kakor ga je zapisal evan-
gelist Matej.

VELIKONOČNO 
SPOVEDOVANJE

Šolarji bodo opravili velikonočno sve-
to spoved pri verouku v tednu pred 
cvetno nedeljo.
V Kompoljah bo sveta spoved na cve-

tno soboto pred sveto mašo in med 
njo. Maša bo ob 19.00. Ob 20.00 
bo priložnost za sveto spoved zlasti 
za mladino na Vidmu. Spovedovalo 
bo več duhovnikov. Celo cvetno ne-
deljo pred mašami, med njimi in po 
njih bodo na voljo duhovniki za sve-
to spoved, kakor tudi med križevim 
potom in med večerno sveto mašo. 
Tudi na veliki teden bo spovedovanje 
še vsak dan pred mašami, med njimi 
in obredi.
Birmanci bodo imeli v sredo, 22. 
marca, kratko postno romanje s pri-
pravo na sv. spoved. Zberemo se pred 
župnijsko cerkvijo ob 15.00. Obuti in 
oblečeni naj bodo primerno za krajši 
sprehod. Vrnili se bomo ob 17.00. 
Ob slabem vremenu bo srečanje v 
cerkvi. Spovedovanje bo zanje 23. in 
24. marca. Starši boste o terminih še 
obveščeni.
Vse starše vabimo na predstavitev pis-



ma o verski vzgoji, ki bo v naslednji 
številki Našega kraja. Vse, ki vas tema 
katoliške vzgoje otrok zanima, vabimo 
na srečanje, ki bo v torek, 21. marca, 
po večerni sveti maši v kapeli župnišča. 

Priprava na krste bo v četrtek, 30. 
marca, ob 20.00. Verjetno vas je več 
staršev, ki želite v kratkem krstiti svo-
jega otroka. Udeležite se te priprave, 
da se boste vse dogovorili.

OB SMRTI SVOJCEV SO 
DAROVALI:

Ob smrti Stanislave Novak so daro-
vali dar za cerkev in za 3 maše tudi 
Mikljevi.
Ob smrti ANTONA MLAKARJA 
so dali domači dar za cerkev. Dar za 
cerkev in za 2 maši so dali Perhajevi iz 
Predstrug, dar za cerkev in za 1 mašo 
pa sta dala Toni in Marija. Za maše pa 
so darovali: po 2 maši hčerka Marija 
z družino, Lundrovi, Draženovičevi, 
Erika Vidmar in Martinkovi. Po 1 
mašo pa so dali Gruškovnjakovi, Mar-
jana, Irena Pugelj, Ermanovi, Žanovi 
(Laze) in Ljubičevi (Predstruge).

Ob smrti ANDREJA VREG so dali 
domači dar za cerkev, pa tudi Jana in 
Jože Volek. Turistično društvo je dalo 
dar za cerkev in za 1 mašo. Po 1 mašo 
pa so dali Pirčevi, Marta Šuštar in 
druž. Grm (Videm).
Ob smrti DRAGA GRMA so dali 
domači dar za cerkev, za 3 maše so 
dale Tatjana, Olga in Joži Štupnikove 
iz Luč, po 1 mašo pa Anica Petrič, Er-
javčevi (Potiskavec), Pečnikovi (Pdc.) 
in druž. Rebolj. 



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

Pon. 20. 3. 
Martin izBrage 

Vid. 
Pon. 

7.30 
18.00 

Jožefa Bosančič 
Julija, Janez in Tone Zakrajšek 

Tor. 21. 3. 
Hugolin 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Stanislava Novak, 30. dan 
Starši Perko in sestra Marija 

Sre. 22. 3. 
Lea 

Vid. 18.00 Andrej Vreg, 8. dan 
Drago Grm, 8. dan 

Čet. 23. 3. 
Alfonz 

Vid. 
 
I. G. 

18.00 
 

18.00 

Anton Mlakar, 8. dan 
Alojz Klinc, obl., C. 
Marija Tomšič 
Marija in Anton Pajk, obl. 

Pet. 24. 3. 
Katarina Š. 

Vid. 
 

18.00 
 

Starši in Tone Miklič, C., obl. 
Marko Štrubelj, obl., Vid. 

Sob. 25. 3. 
GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

Vid. 
Pon. 
Kom 

9.00 
18.00 
18.00 

Vera in Rudolf Rus, Vid., obl. 
Anton in Jožefa Tomšič in sestra 
Pirčevi in Ana Arko  

Ned. 26. 3.
5. postna, 

TIHA 
Evgenija 

Vid. 
Pon. 
S. A. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 19.00 

Franc in Antonija Blatnik, obl., Predst. 
Alojzij Somrak, obl. 
Za farane in neverne 
Starši in vsi Matevžčevi, B. v. 

Pon. 27. 3. 
Peregrin 

S. A. 
S. A. 

9.00 
 19.00 

Starši in Ana Drobnič, C. 
Marija Bradač, obl., C. 

Tor. 28. 3. 
Milada 

Vid. 
Kom. 

19.00 
19.00 

Milan Strnad, C. 
Mirko in Vida Buščaj, obl. 

Sre. 29. 3. Vid. 7.00 Julka in Franc Okorn, Vodice 
Čet. 30. 3. 
Janez Klimak 

Vid. 
 

19.00 
 

Valdi Žlajpah, Vid.  
Janez Novak, Zd.v. 

Pet. 31. 3. 
Gvido 

Vid. 19.00 
 

Janez Novak, Predstruge, obl. 
Pok. sovaščani 

Sob. 1. 4. 
Tomaž 

Vid. 
Kom. 

8.00 
 19.30 

Starši Zakrajšek, obl., Vid. 
Stane in Frančiška Klinc, K. 53 
Alojz Prijatelj, obl., K. 30 

 

Ned. 2. 4. 
CVETNA N. 
Marija Eg. 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.00 
9.00 

10.30 
19.00 

Za farane in neverne 
Bratje Kovačič, P. 34 
Janez Novak, M. v., obl. 
Milan Padar, obl., Zg. 


