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PONOVNO EPIDEMIJA
Veliko premišljujem, kaj bi vam napisal v teh čudnih časih ponovne epidemije.
Na misel mi najprej prihaja znan pregovor: »Kadar je največja sila, je Božja roka
najbolj mila!« Na to dejstvo ne smemo pozabiti.
Rad premišljam o časih, ki smo jih skupaj preživeli. Znano vam je, kako imam
rad lepo, slovesno bogoslužje, kako cenim lepoto Božje hiše in lepo petje. Sedaj je
vse to spet onemogočeno. Ob tem pa ne pozabim, kaj vse so morali prestati naši
predniki in starši. V kako težkih časih so živeli. Koliko strahu, poniževanja, žalosti,
pomanjkanja in revščine so morali
preživeti. Nam pa je bilo in tudi
še sedaj ni nič, vsaj v materialnem
oziru, prav zares hudega, saj živimo
v miru in blagostanju. Koronavirus
je prinesel negotovost, strah,
stisko. Vse to so težke stvari in te
se postavljajo vsak dan pred nas.
V teh časih je za nas kristjane
toliko pomembneje, da okrepimo
svojo vero in zaupanje v Boga, da
skušamo svoje probleme in težave
vsak dan polagati v Božje roke. Bog
nas ljubi, zato nas opominja.

Na sinodi o družini kardinal Sarah
omenja dva izziva Cerkve: »Po teološkem
razločevanju moremo v sodobnem času
zaznati dve nenavadni nevarnosti (skoraj
kot dve »apokaliptični zveri«), ki si
stojita na nasprotnih polih: na eni strani
malikovanje zahodne svobode, na drugi
islamski fundamentalizem. Ateistični
laicizem proti verski fanatičnosti (…).
Več znakov kaže, da sta obe gibanji istega
demonskega izvora.«
Poglejmo malo okoli sebe in bomo
videli, kako to drži. Nevera, pogansko
uživaštvo in neomajna svoboda, ki si
vse dovoli. Kot sem že omenil, imamo
kristjani v takšnih nevarnostih orožje,
in to je molitev. Iz Jezusovega življenja je
znano, kako so ga apostoli vprašali, zakaj
niso mogli izgnati iz dečka nečistega
duha, jim je Jezus odgovoril: »Tega
rodu ni mogoče izgnati z ničimer – le z
molitvijo.«
Ne pozabimo pa tudi na temeljno zapoved
ljubezni in skušajmo drug drugemu delati
veselje, kjer le moremo.
Sedaj, ko smo prisiljeni spet na osamo,
je toliko pomembneje, da vemo, da je
povsod z nami Bog. Vaš župnik in g.
Marinko skupaj z diakonom Boštjanom
skupaj molimo za vse in opravljamo
svete maše.
Svete maše so od spremembe ure vsak
dan ob 18.00, v soboto ob 8.00, v nedeljo
pa ob 8.00 in 10.00. Pridružite se nam
v molitvi.
Molitve v skupinah se žal ne morejo
opravljati, v duhu pa se povežimo z
drugimi člani skupine in Bog je med
nami.

Sveto obhajilo lahko prejmete zunaj
maše vsako nedeljo še pol ure po svetih
mašah pa tudi vsak dan ob pol sedmih.
Sveto spoved lahko opravite pri župniku
vsako soboto od 10.00 do 11.00, vsak
četrtek od 17.00 do 18.00 in vsako
nedeljo pol ure po mašah.
Svete maše lahko naročite po telefonu
031 324 675, po el. pošti zupnija.
dobrepolje@gmail.com ali napišite na
listek in oddajte v nabiralnik.
Naj ponovno povemo, da duhovnik
lahko opravi in prejme dar vsak dan za
sveto mašo samo za enega. Ostalih se
spomnimo, dar pa oddamo duhovniku,
ki bo sveto mašo opravil. Takih
duhovnikov je veliko in so nam zelo
hvaležni za vsak mašni dar.
Molimo za neverne brate
in sestre v našem narodu

Prebiram knjigo JAZ SEM N. V njej
opisujejo odkritje Jezusa kot Boga ljudje
iz mnogih narodov. Posebej veliko je
takih, ki so bili vzgojeni v muslimanski
veri, pa so na nek, marsikdaj skoraj
neverjeten način spoznali vero v Jezusa
in njegovo ljubezen. Po tem spoznanju
ne morejo drugače, kot da z vsem srcem,
tudi za ceno lastnega življenja, govorijo
in pričujejo za Jezusa. Med nami pa
ostaja vedno bolj moderno biti nevernik,
ateist in živeti kakor je komu drago.
Dobil sem navdih, da bi morali kristjani
posebej moliti in darovati svete maše za
naše neverne brate in sestre, ki jih je v
našem narodu vedno več. Vsako nedeljo
bomo odslej namenili pol enajsto mašo

za vse neverne v našem narodu, saj
vemo, da nekomu posredujemo največje
bogastvo, če mu pomagamo do vere. In
kdo so neverni? Vsi tisti, ki živijo, kot
bi Boga ne bilo. Z lepo in spoštljivo
besedo, še bolj z doslednim zgledom
življenja v ljubezni in spoštovanju, zlasti
pa z molitvijo bomo naredili največ. Vse
verne vabim, da se pridružite tej čudoviti
akciji.
November – mesec rajnih

Oktober je mesec rožnega venca, te
izredne premišljevalne molitve, ki
mnogim spreminja in osmišlja življenje.
Mesec november, v katerega vstopamo,
pa je posvečen misli na naše rajne. 1.
november, praznik vseh svetih, nas
napoti v naš večni dom – nebesa, kjer
nešteta množica naših svetih bratov in
sester že uživa cilj življenja – neskončno
radost in srečo, za katero nas je Bog
ustvaril. Na 2. november so naše misli

usmerjene v vice, stanje, ki ga Bog daje
umrlim, da spoznajo, kaj vse so zamudili
v zemeljskem življenju, da bi se pripravili
za uživanje nebeške sreče. Ker smo vsi
krščeni Cerkev, tisti v nebesih in trpeči
v vicah, mi v preizkušnjah življenja,
povezani v eno samo velikansko družino,
si lahko pomagamo. Svetim v nebesih
se priporočamo in prosimo za njihov
zagovor in pomoč, za duše v vicah
molimo in darujemo dobra dela, z brati
in sestrami na zemlji pa z ljubeznijo
molimo in se spodbujamo k življenju
po Božji volji.
Grobovi naših rajnih so zadnje čase v
glavnem lepo urejeni. Marsikdo skuša
na ta način pokazati svoje spoštovanje
do rajnih, če jim tudi v življenju morda
tega ni tako vestno izkazoval. Pretirano
število sveč vsi vemo, da ni tisto, kar si
želijo rajni, pa tudi kar zahteva naš odnos
do narave in okolja. Slovenska KARITAS
izda vsako leto ekološke sveče, ki jih tudi
pri nas lahko vzamete in so iz materiala, ki
se dobro predela in ne onesnažuje narave.
Kristjani pa tudi v tem pogledu ne
pretiravamo. Duhovna povezava je
mnogo več od sveč in krašenja. Ob
grobu rajnih predvsem molimo in zanje
darujemo svete maše in dobra dela. Na
predvečer praznika vseh svetih in vernih
duš bo ob 18.00 pol ure zvonilo in vabilo
k molitvi za rajne. Ker k svetim mašam in
molitvi v cerkev množično ne moremo,
bomo to naredili v družini ali zasebno.
Duhovnik bo večkrat blagoslovil
grobove in molil za vse rajne, vi pa tudi
pridite na pokopališče, ko je čim manj
ljudi. Popolni odpustek, ki ga darujemo
za rajne, pa lahko prejmemo cel mesec, če
ob obisku pokopališča ali cerkve molimo
za rajne.

Pon. 2. 11. Vid.

VERNE DUŠE Vid.
Malahija

Tor. 3. 11. Vid.
Viktorin P.

Sre. 4. 11. Vid.
Karel Bor.

Čet. 5. 11. Vid.

Zah. Elizabeta

Pet. 6. 11. Vid.

PRVI PETEK

Sob. 7. 11. Vid.
Vincenc

Ned. 8. 11.

32. med letom
ZAHVALNA

Vid.
Vid.

Pon. 9. 11. Vid.
Darko

Tor. 10. 11. Vid.
Leon Vel.

Sre. 11. 11. Vid.
Martin

Čet. 12. 11. Vid.
Milan

Pet. 13. 11. Vid.
Stanislav K.

Sob. 14.11. Vid.
Lovrenc

Ned. 15.11.

Vid.

33. med letom
Vid.
Albert

08.00 Duše v vicah
18.00 Za uspešno operacijo B
Po namenu sv. očeta
18.00 Frančiška Marolt, obl., Z. v.
Pavle Šuštar, obl., B. v.
18.00 Milka Sever, 8. dan
V zahvalo za zdravje T. D.
18.00 Anka Prelesnik, 30. dan
Stanislav Zabukovec, obl., B. v.
18.00 Vida Tomšič, Vid.
Terezija in Stane Merkun, obl., M. v.
8.00 Frančiška Kralj, 30.dan
Vsi Mežnarjevi, Vid.
8.00 Za farane
V zahvalo P. J.
Lojze Šuštaršič, obl., Pdč.
10.00 ZA NEVERNE V NAŠEM NARODU
Danijela Jeršin, obl., C.
18.00 Terezija Jamnik, obl., I. G.
Starši Tabak, Pon.
18.00 Marija in Jože Škoda, obl., Kom.
Marija Prijatelj, obl., Kom.
18.00 Tone Novak, obl., Vid. 7
Vsi Pečjakovi, Vid.
18.00 Irena Glač, obl., C.
Jožefa Godec, obl., C.
18.00 Jože Hren, obl., Zg.
Alojz Strnad, obl., C. 9
8.00 Slavka Zakrajšek, obl., Vid.
Marija Adamič in vsi Mohorjevi, K.
8.00 Za farane
Vladimir Strnad, obl., Pon.
10.00 ZA NEVERNE V NAŠEM NARODU
Danijela in vsi Ambroževi, Zg.
Jože in vsi Novak, Kom. 68 A

OB SMRTI
SVOJCEV SO
DAROVALI:

Ob smrti MILKE
SEVER so dali za
gregorijanske maše. Dar
za cerkev in za 2 maši
je dala sestra Ida. Dar
za cerkev in za 6 maš so
dali nečaki Jože, Darko
in Romana. Za tri maše
so dali nečaki: Brane,
Stanka in Marjan. Dar
za cerkev in za 3 maše
sta dala Luka in Živa.
Za 2 maši je dala Minka
Kogovšek, po 1 mašo pa
Milka Erčulj, Lipetovi
iz Ceste in Tomšičevi iz
Kompolj.
Ob smrti Rozalije
Krašovec je dala družina
Krašovec iz Predstrug dar
za Karitas.
Nekdo je dal 30 maš za
zdravje v lastni družini
pa tudi v vsej župniji in
našem narodu. Te maše
bomo oddali, doma pa
je naročil še za 2 maši
po istem namenu. Bog
povrni!
O zahvalni nedelji,
8. 11., boste brali v
naslednjih Oznanilih.
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