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PO PRAZNOVANJU ZLATE MAŠE
Mešani občutki me obdajajo po obhajanju zlate maše – petdesetletnice svojega duhovništva.
Skušam si dopovedati, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu, kakor nas uči Sveto
pismo. Res, praznovanje sem si prej predstavljal drugače. Vsi najbrž veste, da sem vedno najbolj
vesel, kadar se zbere okoli oltarja veliko ljudi. Zelo sem ponosen in marsikomu povem, da ste
Dobrepoljci ljudje, ponosni na svoje korenine, in te so krščanske. Bil sem prepričan, da bomo lahko
gostom pokazali, da dobrepoljski župniji vera veliko pomeni in jo skušamo živeti v vsakdanjem
življenju. Po zgledu
prvih kristjanov, ki tudi
za ceno življenja niso
opustili svete maše in
so se kot pravi bratje
in sestre tudi po maši
zadržali skupaj in imeli
skupne agape, pojedino
veselja in ljubezni, sem
mislil, da bomo imeli
tudi mi tako. Kakor jih
je skupaj Jezus med sveto
mašo nasitil z duhovnim
kruhom, tako jih po
sveti maši ljubezen druži

v tako lepem dejanju, kot je skupen obed.
Koronavirus je vse preprečil in ravno v času zlate
maše so bili predpisi najstrožji. Ob vsem tem
pa mi prihaja tudi misel: Mogoče bi pa zunanje
slavje zbudilo preveč napuha, zato ga Bog ni
dopustil. Še vedno pa gojim trdno upanje,
da bomo to skupno praznovanje obhajali ob
drugi priložnosti, saj bi se rad vsej župniji tudi
na ta način zahvalil, da ste toliko časa potrpeli
z menoj in me ves čas podpirali duhovno in
materialno.
Vseeno je bilo praznovanje po izjavah
navzočih in kot sem sam doživel, duhovno
zelo bogato in lepo.
Najprej bi omenil bogoslužje, samo sveto mašo.
Vedno mi zveni v ušesih izjava pokojnega
nadškofa Pogačnika, ki nam je rekel: »Lepo
bogoslužje, ki obsega lepo petje, lepo cerkev in
lepa mašna oblačila, je pol dušnega pastirstva.«
Veliko število duhovnikov, lepo število
ministrantov, lepo okrašena cerkev, krono pa so
dali naši pevski zbori, ki so prepevali naravnost
božansko. Naj takoj omenim še čudovito
darilo, ki ste ga kupili pevci moškega in obeh
mešanih zborov, videmskega in ponikovskega:
čudovita monštranca, delo našega slavnega
umetnika Ivana Rupnika. Predstavlja namreč
cerkev, ki je kot ladja na razburkanem morju
življenja. Ta ladja nas sredi viharjev varno vodi v
pristan – nebesa, saj je na njej živi Jezus Kristus
v podobi bele hostije. Ko bomo mi že vsi uživali
nebeško slavo, bodo naši zanamci še vedno
črpali moč ob Jezusu v tej čudoviti monštranci.
Izredna zamisel – Bog vam povrni.
Sorodniki in gostje so bili tudi izredno ganjeni
nad mladimi fanti in ostalimi ministranti, ki
so elegantno ministrirali in tako povzdignili
lepoto bogoslužja. Hvala jim, ponovno pa vse
ministrante vabim, da bi se zavedali svoje lepe
in velike vloge in radi prihajali in sodelovali.
Zelo sem hvaležen našemu rojaku g. škofu

dr. Antonu Jamniku za pridigo in vsem, ki
ste s svojimi klenimi besedami povedali kar
preveč lepega.
Moji najožji sodelavci, ŽPS, gospodarski svet,
ključarji, mežnarji, ste me presenetili z izredno
lepim portretom, ki mi bo trajen spomin,
pa naši enkratni sosedje, kakor tudi moji
planinski kolegi, naša požrtvovalna in dejavna
KARITAS. Polno čudovitih besed in darov,
da se vam nikoli ne morem zadosti zahvaliti.
Mnogi ste mi osebno poslali ali izrazili čestitke
in voščila, najrazličnejše darove – ne vem, kdaj
se bom lahko vsem zahvalil.
Seveda ne smem pozabiti lepo okrašene cerkve,
fantastičnih lilij, ki so jih darovali Gregorjevi
iz Bruhanje vasi, in sestric Sernelovih, ki
sta jih razporedili po cerkvi in pomagali
krasiti aranžerju. Hvala za postavitev mlaja
in slavolokov, hvala g. Marinku za napise,
še posebna zahvala pa vsem, ki ste vodili vso
slovesnost, organizirali, sproti spreminjali, ker
so bila različna navodila, in končno vsem, ki
ste vztrajali pri dolgi slovesnosti in izrazili, da
je kar hitro minilo.

Naših pet pritrkovalcev je izvabljalo iz zvonov
prekrasne melodije, da je bilo res vse na višini,
tako da so gostje, pa upam, da tudi vsi navzoči,
samo občudovali. Naš požrtvovalni snemalec
in moj prijatelj Roman je omogočil, da so
mogli gledati tudi na spletu, in bilo je čez
5000 ogledov. Če bo kdo želel CD, ga bo
lahko dobil.

na krste pa je 23. 7. in 30. 7. ob 20.00 v župnišču.

PONOVITEV NOVE MAŠE

Zadnjič sem pisal, da bo naš lanski diakon
Anže imel pri nas ponovitev nove maše pri
sklepu celodnevnega češčenja. Potem sva pa
videla, da bo mnogo bolje, če pride v nedeljo,
9. avgusta, in bo imel mašo ob pol enajstih.
Vsem za vse Bog povrni, sam sem vam pa Lepo torej vabljeni k tisti maši, da bomo prejeli
neizmerno hvaležen. Skušam in se bom še njegov novomašni blagoslov in se mu zahvalili
trudil, da bi vam z molitvijo od Boga izprosil za delo preteklega leta.
blagoslov in vse dobro.
Žegnanje v Bruhanji vasi bo kot vsako leto
Tudi v rojstni župniji so mi pripravili zelo zunaj, pri kapelici, 2. avgusta ob pol enajstih.
prisrčno praznovanje, za kar ima največ zaslug Hvala Podpeči, ki je med prvimi vasmi zbrala
g. župnik, naš rojak, France Novak. Bog mu denar za krašenje cerkve, pa smo pozabili
povrni! Zelo lepo praznovanje sem imel tudi oznaniti. Bog vam povrni in oprostite!
med sestrami klarisami v Dolnicah, rad bi šel
tudi v Nazarje.
OB SMRTI SVOJCEV SO
DAROVALI:
CELODNEVNO ČEŠČENJE V
PONIKVAH
Ob smrti Janeza Novaka sta dala dva lovska
kolega za 2 maši.
Prvo soboto v avgustu imamo v Ponikvah
ta lepi praznik. Vsako leto se udeležuje tam Ob smrti JULIJE NOVAK so darovali: sin
češčenja domala cela vas. 1. avgusta bomo torej Tone in hčerka Marija sta dala dar za cerkev,
v Ponikvah častili Jezusa ves dan. Češčenje bo za gregorjanske maše, 5 maš namesto molitve
kar zunaj, ker je cerkev manjša. Pričeli bomo na domu in še 10 maš. Nečakinja Andreja z
kot vsako leto ob osmih, ko bo izpostavljeno družino je dala dar za cerkev in za 5 maš. Dar
Najsvetejše, in molijo žene in dekleta. Ob za cerkev in po 2 maši so dali Štihovi, Jožefovi
devetih pridejo molit možje in fantje, ob desetih iz Bruhanje vasi in Samčevi iz Podpeči. Dar
pa bo sveta maša, ki jo bo imel novomašnik za cerkev in za 3 maše je dala Olga Novak iz
Anže. On bo celo dopoldne v spovednici, da Predstrug. Dar za cerkev sta dala Jože in Lojze
boste vsi lahko opravili sveto spoved.
Novak. Za maše pa so darovali: za 3 maše
Najsvetejše bomo po sveti maši spravili do stanovalci doma, za 3 pa Vinko, Dragi in
16.00, ko spet lepo vabimo k molitvi žene Branka. Po 1 mašo pa so dali: Martinetovi –
in dekleta, ob 17.00 pa može in fante, ob Mlačevo, David in Nastja Kastelic, Vida Buščaj
18.00 pa bo sklep češčenja s petimi litanijami, z družino, Grvaletovi, Zupančičevi – Mlačevo,
zahvalno pesmijo in nato sveto mašo.
Jakopičevi, Vera Rus, Klančarjevi, Štancarjevi,
Tudi drugi farani lepo vabljeni!
Milka Kaplan, Žerinovi – Cesta, Jeršinovi –
Krstna nedelja v avgustu bo 2. avgusta. Priprava Predstruge in Andreja Prijatelj.

Pon. 27. 7.

Vid.
Pon.
Dom
Vid.

19.00
19.00
10.00
19.00

Kom.
Vid.
Vid.
.
Hoč

19.00
7.00
19.00

Pet. 31. 7.

Vid.

19.00

Sob. 1. 8.

Vid.
Pon.
Pon.

8.00 za uspešno šolanje Sv. D. D. A.
10.00 Mara in Jože Brodnik
18.00 Frančiška Tomšič, obl.
Rozi in vsi Lekčevi
7.30 Erčuljevi in Kožarjevi, Zg.
9.00 Oba Milana Hočevar in vse Hočevar
10.30 Za Bruhanjo vas in vse farane
19.00 Branka Meglen, obl., Kom.
7.30 za duše v vicah
19.00 Karlina in Franc Doltar, obl.
za zdravje in v dober namen
10.00 v zahvalo
19.00 Milan Mustar, obl.
druž. Vergo, obl.
7.00 po namenu N

Gorazd,Klimen

Tor. 28. 7.
Viktor

Sre. 29. 7.
Čet. 30. 7.

Peter Krizolog

Ignacij Loj.

CELODNEV.
ČEŠČENJE

Vid.
Pon.
18. med letom
B. v.
Evzebij
Porciunkula Vid.
Pon. 3. 8. Vid.
Pon.
Martin

Ned. 2. 8.

Tor. 4. 8.

Dom
Kom.

Sre. 5. 8.

Vid.

Čet. 6. 8.

Vid.
I. G.
Vid.

Janez Vianej

Marija Snežna
Jez. Spremen.i

Pet. 7. 8.

PRVI PETEK

Sob. 8. 8.

Vid.
Vid.
Ned. 9. 8. Pon.
19. med letom
Vid.
Terezija
Vid.

20.00

Julija Novak, 8. dan
Jože Brodnik, 8. dan
za duše v vicah
Anton Erčulj, 8. dan
Jože Mohar, obl., Pdč.
vsi Venčeči
Aleš in vsi Šimenčevi, C.
Marija in Janez Gačnik, 30. dan
Alojzij in Julka Ahačevčič, obl.
Henrik in vsi Pajkovi
Bogomir Grošelj
Stane Boštjančič, 30. dan

19.00 Viljem in Katarina Babič, B. v., obl.
20.00 Terezija in Anton Jamnik
19.00 Julka Zabukovec, obl., Pdč.
Terezija in Anton Zabukovec, Z. v., obl.
8.00 Franc in starši Poje, obl., Predst.
7.30 za farane
9.00 Anka in Uroš Somrak, obl.
10.30 Milan Strnad, obl., M. v.
19.00 Jože in Marija Grm, Zg., obl.
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