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KARITAS V ČASU EPIDEMIJE

KARITAS pomeni darujoča, žrtvujoča se ljubezen. V teh težkih, nenavadnih časih opravlja
Karitas še posebno pomembno vlogo. Vsako leto je teden pred prvo adventno nedeljo, letos
je to od 23. 11. do 29. 11. TEDEN KARITAS. Po besedah mariborskega nadškofa Alojzija
Cvikla bo »letošnji teden KARITAS drugačen. Manj prazničen. Bolj delaven. Vedno bolj se kaže,
da ljudje v tem času negotovosti, strahu in nenehne grožnje potrebujejo psihosocialno pomoč. Z
drugo besedo: iščejo nekoga, ki jih bo slišal in komur bodo lahko zaupali svoje težave. Malo je
potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo
počutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega …« Tako je za vse nas vabilo, da se ustavimo
in prisluhnemo drug drugemu.
Župnijska Karitas je tudi letos delovala po svojih zmožnostih: delili smo hrano, higienske

potrebščine, zvezke, oblačila, obiskali smo 90-letnike, nekaterim smo pomagali pri plačilu
položnic. Letos smo uredili tudi nov prostor za delitev pomoči v kleti župnišča. Iz srca hvala
vsem, ki ste pri tem sodelovali. O delu ŽK redno poročamo v Našem kraju.
Letos, žal, nismo mogli organizirati srečanja za starejše, tudi obiskov je bilo manj, smo pa
zato nekatere poklicali po telefonu in jim tudi ponudili pomoč. Mnogi ste nam povedali, da
imate dobre sosede, ki vam radi pomagajo. Tako smo lahko veseli, da imamo v župniji veliko
sodelavcev, ki radi naredite dobro delo iz ljubezni do bližnjega, kar je glavno poslanstvo Karitas.
Ob upoštevanju varnostnih ukrepov bo tudi letos Miklavž obdaroval starejše, bolne in
invalide.
Hvala za darove za svečke Karitas. Bog povrni družini iz Zdenske vasi, ki je ŽK podarila
večjo količino krompirja. Z veseljem in hvaležnostjo so ga sprejeli tisi, ki si ga sami ne morejo
pridelati.
Teden Karitas (od 23. do 29. 11. 2020), ki letos poteka pod geslom »Slišim te«, obeležuje
30-letnico Karitas v Sloveniji. Dar za Karitas lahko oddate v nabiralnike v cerkvi ali v poštni
nabiralnik župnišča oz. v nabiralnik Karitas, ki se nahaja ob vhodu v veroučne prostore.
Koncert Klic dobrote bo letos izveden v studiu RTV, v sredo, 25. 11., ob 20.05. Lahko ga
bomo spremljali na 1. programu RTV Slo., Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. Vabljeni!
Hvala vsem, ki nam zaupate in podpirate naše delo. Bog vam povrni vse dobro.

Ob zahvalni nedelji, ki smo jo obhajali
8. novembra, se vsem, ki čutite drug z
drugim, posebno z vsemi trpečimi in
pomoči potrebnimi, in vsem, ki imate čut
za svoje cerkve in svoje duhovnike, skupaj z
g. nadškofom zahvaljujemo tudi mi trije iz
dobrepoljskega župnišča. Vsake pozornosti
smo v tem času še posebej veseli, saj ko
je človek v težavah, še bolj čuti ljubečo
pozornost drugega. Hvala Bogu, za dar vere.
Kako so ubogi, ki morajo sami prenašati vse
tegobe življenja. Nam vernim je v teh časih
Bog še posebno blizu, zato mu vse vsak dan
v molitvi, zlasti pa v sveti maši prinašamo
na oltar. Tudi vi darujte Bogu svoje težave,
strahove in upe. Ne pozabimo na trdno
upanje, da Bog svojih ne zapusti in nam
pripravlja čudovito plačilo.
Kot vaš župnik se počutim velik dolžnik

vsem, katerim me je Bog postavil za dušnega
pastirja in vodnika. Čutim tudi svojo nemoč,
saj starost prinaša še dodatne težave. Hvala
pa Bogu in nadškofu, ki pošilja v župnijo
sposobne mlade diakone, ki veliko naredijo
tudi namesto mene. Tako skupaj prenašamo
sveto mašo in nekatere molitve. Sveto mašo

vsak petek prenašava ob 18.00, v nedeljo
pa ob 10.00. Pred njo tudi molimo pol ure
prej rožni venec, v petek pa eno uro prej
uro molitve pred Najsvetejšim. Tako tisti,
ki želite in imate radi svojo cerkev in svoje
duhovnike, lahko spremljate najsvetejšo
daritev in nekatere molitve iz svoje župnije.
Diakon ima tudi verouk na daljavo poleg
birmancev in svojih razredov tudi za
prvoobhajance, saj župnik temu ni vešč, z
veseljem pa se pridružim, ko me povabi k
zakonski ali mladinski skupini po spletu.
Mnogi prihajate k obhajilu, marsikdo
tudi k spovedi. Hvaležni smo, da se strogo
držite predpisov, saj tako prispevamo k
čimprejšnjemu prenehanju epidemije.
Praznik pevcev ob godu sv. Cecilije,
22. novembra, bo letos kot vse stvari
tudi drugačen. Brez slovesnega petja, brez
zunanjega srečanja pevcev. Bo pa vse to v
srcu in duhu. Petje je dih duše in včasih si
dam duška v gozdu, pa četudi glas ni več ne
vem kakšen, zapojem kako pesem Bogu v
čast. Pri bogoslužju pa, ko je petje najbolj
poglobljena molitev, z vsem srcem vsi
prepevajmo našemu Bogu, saj je to predokus
večnega življenja.
Kot vsako leto se ob tem prazniku s hvaležnostjo
spomnimo naši organistov, zborovodij,
pevcev, instrumentalistov in končno vseh,
ki iz srca pojemo pri ljudskem petju pri
vsakem bogoslužnem srečanju. Obenem pa se
veselimo, da vsaka stvar mine in bo prišel čas,
ko bomo spet skupaj ali v zborih prepevali Bogu
v čast, ljudem in sebi pa v veselje.
SLOVENSKI NAROD JE
IZGUBIL DUŠO?!

Avstrijo, čudovito Italijo, mogočno
Madžarsko ravnino ter v ozadju starodavna
stebra Evrope Nemčijo in Francijo. Vsi
ti narodi imajo dolgo zgodovino velikih
vojaških uspehov, mogočnih kraljev ter
razvite diplomacije. Slovenski narod nima
kaj dosti od tega, a ima nekaj, česar v
tujini ne začutiš – ima dušo. Slovenska
duša je bistveno povezana s krščanstvom in
Slovencu vzeti krščanstvo pomeni vzeti del
njegove identitete.
Kje, če ne v krščanstvu, bi sicer slovenski
človek našel ljubezen do nedelje, navezanost
na domačo zemljo, veliko spoštovanje do
dela, tiho in ponižno ljubezen slovenske
matere ter srčno vztrajnost in dobroto
slovenskega očeta ter iskreno veselje
slovenskih fantov in deklet? Vse to mu je
skozi stoletja prinašalo krščanstvo.
Danes pa žal živimo v času, ki slovenskemu
človeku želi vzeti njegovo identiteto, želi
vzeti krščanstvo. Ljudje, ki to načrtno
počno, pa se ne zavedajo, da s tem uničujejo
svoj lastni narod.
In kje je pri vsem skupaj vloga slovenskega
kristjana? Poklicani smo, da postanemo
kvas našega naroda. Ni nas mnogo, a malo
kvasa prekvasi vse testo. Molitev, post, žrtev
in svete maše so orodje, s katerim bomo
najbolje prekvasili naš narod. Morda se tega
ne zavedamo, a prihodnost našega naroda
je odvisna od slovenskega kristjana. Če tu
zatajimo, smo zatajili naš narod, smo zatajili
večstoletni trud naših prednikov.
Vabim te, dragi slovenski kristjan, da moliš!
Da moliš za zdravo pamet našega naroda in
se obračaš k Mariji, ki je že tolikokrat naše
prednike rešila pred uničenjem in bo tudi
sedaj mogočno prosila pred Bogom!

Molimo za zdravo pamet! +
Če se ozrem po naših sosedih, lahko vidim
Boštjan D.
velike in mogočne narode. Vidim starodavno 			

Pon. 16.11. Vid.
Marjeta

Tor. 17. 11. Vid.
Elizabeta

Sre. 18. 11. Vid.
Roman

Čet. 19. 11. Vid.
Matilda

Pet. 20. 11. Vid.
Edmund

Sob. 21.11. Vid.
Darovanje M.

Ned. 22.11. Vid.

KRISTUS
Vid.
KRALJ
VESOLJSTVA

Pon. 23.11. Vid.
Klemen

Tor. 24. 11. Vid.

Vijetnam. Muč.

Sre. 25. 11. Vid.
Katarina

Čet. 26. 11. Vid.
Leonard

Pet. 27. 11. Vid.
Modest,Virgil

Sob. 28.11. Vid.
Katarina L.

Ned. 29.11. Vid.
1. adventna –
Vid.
nedelja
KARITAS

18.00 Milka Sever, 30. dan
Za zdravje
18.00 Jože Zevnik, 8. dan
Marija in Franc Novak, obl., B. v.
18.00 Ana Dimnik od A. K.
Frančiška in Janez Brodnik, K., obl.
18.00 Franc Marolt, obl., Z. v.
V dober namen M. D.
18.00 Julija in Anton ter starši Novak, Vid.
za zdravje K. M. M.
8.00 Jože, Mojca in Zarika Šuštar, M. v.
Vsi Zidancovi, Zg., in za zdravje
8.00 ZA FARANE
Vsi Prhajevi, Pon.
10.00 ZA NEVERNE V NAŠEM NARODU
Marija Šuštar, obl., Zg.
18.00 Ana Nučič, obl., C.
Vsi Grudnovi, Pon.
18.00 Brata, sestre in starši Grandovec, K., obl.
Za duše v vicah
18.00 Starši Zrnec in Šlajmer
Za duše v vicah
18.00 Franc Košir, obl.
Anton Štih, I. G.
18.00 Starši Kastelic, C., 8
Mimi Francelj, M. v., obl.
8.00 Lizni, Žvirče
za dušno in telesno zdravje cele župnije
8.00 Za farane
Slavka Vidmar, obl., Pon.
10.00 ZA NEVERNE V NAŠEM NARODU
Janez Strah, obl., Zg.

OB SMRTI
SVOJCEV SO
DAROVALI:
O b s m r t i J O Ž E TA
ZEVNIKA so darovali
domači za gregorijanske
maše, dar za cerkev in še
za 5 maš. Hčerka Tanja je
darovala dar za cerkev in
za 2 maši. Mežnarjevi iz
Vidma so dali dar za cerkev
in za 3 maše. Družina Šega
iz Ribnice je dala dar za
cerkev in za 2 maši. Za
dve maši je dala nečakinja
Milenka. Po eno mašo pa
so dali: Biderhovi – M.
v., vnuk Jakob in Sara,
vnukinja Zala s Francijem,
Polančevi – B. v., Damjan
E. in Marko M., ter družina
Janežič – V. 81.
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