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SLIŠIMO DRUG DRUGEGA
Pričakajmo Gospoda s čuječim srcem, občutljivim za bližnjega. Božje srce nas
vabi, da se zaupamo njegovi večni ljubezni.

Iščem srce,
dobro in zvesto,
lepo in močno.

Iščem in tavam,
utrujen, ubog
in vse bolj sam.

Iščem srce,
popolno srce,
da bi nanj naslonil
svoje ubogo srce.

Tedaj zaslišim:
»Glej, tukaj sem.
Z večno ljubeznijo
te ljubim.«
(Lojze Kozar)

dalj časa ponovno prebrali, se bodo odnosi
vedno bolj lepšali in življenje bo postajalo
vedno srečnejše.
ZGODILO SE JE
Večne zaobljube je naša rojakinja Anja
Babnik naredila na praznik Brezmadežne,
8. decembra letos. V Nazarjah v samostanu
sester klaris je sprejela redovno ime s. Marija
Agneza Kristusa Kralja. Izbrala si je geslo:
Zgodi se tvoja volja.
Domačim, ki so lahko bili navzoči pri
zaobljubah, je dala več podobic, ki so v farni
cerkvi pod korom in jih lahko vzamete.
Vse pa vabim in prosim, da se pri molitvi
združimo z njo in s. Marijo Antonijo Jožefo,
ki vsak dan svoje življenje darujeta Bogu za
nas in ves svet.
Blagoslov obnovljenega zdravstvenega
doma je bil na občinski praznik, 4.
decembra. Hvaležni Bogu, prizadevanju
župana in novemu zdravstvenemu osebju
smo blagoslovili in izročili v Božje varstvo
obnovljen zdravstveni dom in dejavnosti,
ki se bodo vršile v njem. V hvaležnem
medsebojnem spoštovanju koristimo tako
nujno potrebne dejavnosti.
Miklavž je kljub virusu tudi letos
velikodušno obiskoval tudi po naši župniji.
Tudi v župnišču je pustil darila, za kar se mu
vsi trije iz srca zahvalimo.
G. nadškof nas je ta dan spomnil, da je
lepo, da bi si napisali na list potrebe svojih
najbližjih: moža, žene, otrok, očeta, matere,
česa, ne v materialnem, ampak v duhovnem
pogledu, oni še posebej potrebujejo in bi jih
lahko mi nudili. Če se bomo potrudili za to,
da spoznamo potrebe svojih bližnjih, jih po
svojih močeh rešujemo in si bomo to tudi čez

Darovi za cerkev, KARITAS in misijone, ki
jih navadno darujete ob določenih nedeljah,
so letos odpadli. Že toliko časa ni pušce
in tudi ostalo je izostalo. Nekateri ste v
nabiralnike dali svoj dar in napisali, za kaj je
namenjen. Na vse kličemo Božje povračilo.
Naučiti se moramo živeti tudi na drugačen
način podpiranja dobrodelnih ustanov.
Hvala za vašo iznajdljivost in velikodušno
dobroto. Bog plačaj!
Ne moremo, da se ob tem ne bi posebej
zahvalili za cvetje, ki ga vsako leto za
Brezmadežno vzgojijo Blatnikovi (Jožkini)
iz Ceste, pa Grandovčevi in še mnogi drugi,
da sta cerkev in kapela bogato okrašena.
Plačilo od Boga ne bo izostalo.
Priprava jaslic v župnijski
cerkvi
Diakon bo sestavil ekipo, ki bo v dneh pred
božičem pripravila jaslice pred oltarjem.
Skupaj pripravimo jasli za novorojenega
Boga
Drage družine, vabimo vas, da se v
naslednjih dneh ustavite v župnijski cerkvi,
kaj zmolite ter pred oltarjem iz košare
vzamete pripravljen listič, ki ga boste
vzeli domov. Doma pa na ta list napišite
prošnjo, ki jo kot družina v teh dneh še
posebej goreče izročate Bogu. Marsikdo
sedaj v teh negotovih časih zares trpi, bodisi
zaradi izgube službe, bolezni, strahu bodisi
zaradi nerazumevanja v družini. Na ta list
torej napišite prošnjo, ki jo želite izreči
Gospodu. Smisel božiča je namreč ravno
v tem, da je Bog postal človek in s tem

vstopil tja, kjer smo nemočni, kjer smo sami
ranljivi, da bi nas ozdravil in opogumil. Te
liste z napisanimi prošnjami boste v času
božične devetdnevnice lahko prinesli
pred Marijin kip, saj bomo po teh namenih
molili ter te vaše napisane prošnje na božični
večer tudi položili v jasli pred oltar, da bo
tako Jezus zares vstopil v tiste dele naše
župnije, ki so posebno ranljivi in potrebujejo
pomoči.

Na 4. adventno nedeljo bo pri nas spovednik
od drugod; ta bo prišel k nam že v soboto
in bo od 17.00 na voljo za sveto spoved.
Prav tako pa tudi celo nedeljo. Sveti maši
bosta to nedeljo ob 9.00 in ob 18.00, ko bo
devetdnevnica. Obhajilo se bo delilo celo
nedeljo, razen od 14.30 do 17.00, ko bomo
šli spovedovat v Struge.

ŠOLARJI ne morete imeti skupne spovedi,
zato vabljeni k spovedi posamično. Ne
pozabite pa spremljati verouka na daljavo,
NEPOSREDNA PRIPRAVA
ki vam ga pošiljajo vaši učitelji verouka.
NA BOŽIČ
Tudi tako se boste lepo pripravili in doživeli
Pričujoča Oznanila so samo za en teden. božične praznike.
Naslednja številka bo namreč praznična. V
teh pa moramo sporočiti že zadnje priprave Med devetdnevnico bo spovedoval vsak
na božične praznike, kolikor je v teh izrednih večer g. Marinko. Prihajajte k spovedi
tako, kot ste prihajali k spremljanju Marije
razmerah sploh možno izpeljati.
po vaseh. Prvi dan, 15. dec., Kompolje in
Zagorica, 16. poleg Zagorice še Bruhanja
OPOZORILO!
vas in Podgora, 17. Ilova Gora in Hočevje,
Pri prejemanju svetega obhajila imejte vsi 18. Cesta, 19. Zdenska vas, 20 Ponikve,
masko čez nos in usta. Po prejemu svete 21. Mala vas in Podgorica, 22. Predstruge,
hostije na roko, se umaknite meter levo Vodice in Podpeč, 23. pa Videm.
ali desno, masko dvignete in se obhajajte. Kdor ne more v cerkev, naj pokliče v
župnišče, da mu bomo prinesli sveto
Božična devetdnevnica se bo pričela kot obhajilo na dom. Ponovno vas spomnimo
vsako leto 15. decembra. Ker zaenkrat še ni na znani rek: Če je Božje Dete tisočkrat
nobenih sprostitev, bo ta potekala takole: rojeno, če ni v tvojem srcu, je zate vse
Marija, ki jo nosimo vsak večer in sta navzoči izgubljeno.
po dve vasi, bo stala ob daritvenem oltarju, Ponovno pa opominjamo: Držimo se vseh
kamor boste lahko v košarico prinašali tudi prepisov proti okužbi s koronavirusom.
svoje prošnje. Obred nošenja Marije bo, žal,
letos odpadel, razen, če se bo kaj spremenilo. Smreke in veje za okrasitev imajo letos na
To vam bomo sporočili. Devetdnevnico skrbi Predstruge in Vodice. Dogovorite se s
cerkovnikom.
bom prenašali po spletu vsak večer.
Božično spoved boste lahko opravili vsak
večer tako kot doslej, le držati se je treba
predpisov: imeti masko, razkužiti si roke in
držati razdaljo.

OB SMRTI SVOJCEV SO DAROVALI:

Ob smrti ANTONIJE BELE, ki so jo pokopali v Slavini, je dala tudi pri nas hčerka
Marija Brodnik dar za cerkev in za 2 maši. Po 1 mašo pa so dali pri nas: Ivan Brodnik,
Ambroževi iz Zg. in Schola cantorum.
Ob smrti JOŽEFA HRENA so dali domači dar za cerkev in za 7 maš. Dar za cerkev in
po 3 maše so dali družina Hozjan iz Ljubljane in družina Grm iz Ljubljane. Gasilci so
dali dar za cerkev in za 1 mašo. Dar za cerkve in za 1 mašo so dali Škrljevi. Za 3 maše so
dali nečaki iz Ponikev. Za dve maši so dali Tomoževi in druž. Zaletelj. Po 1 mašo pa so
darovali: Gregorjevi – Zg., sošolka, Boštjan Hren – Cesta, Martina Strnad – Cesta, in
Ivka Škantelj.

Pon. 14.12. Vid.

Janez od Križa

Tor. 15.12. Vid.
Drinske muč
Božič. Devet.

Sre. 16.12. Vid.
Božič. Devet.

Čet. 17.12. Vid.
Božič. Devet.

Pet. 18.12. Vid.
Božič. Devet.

Sob. 19.12. Vid.
Božič. Devet.

Ned. 20.12.
4.adventna

Vid.
Vid.

18.00 Jožef Hren, 8. dan
Janez Škoda, Pdg., obl.
18.00 Slavko Kastelic, 8. dan
Janez Drobnič, Vid., obl.
18.00 Strnadovi, Pdč. 23
Antonija in Franc Hočevar, V., obl.
18.00 Fani in vsi Pelnarjevi, Pdč.
V čast Brezmadežni
18.00 Kristina in Anton Šinkovec, B. v., obl.
Antonija in Franc Blatnik, Predst.
18.00 Vsi Gašperjevi in Nackovi, Zg.
Danijela in Franc Blatnik, Z. v., obl.
9.00 Za farane
Tatjana Lenarčič, Pon., obl.
18.00 Janko, Janez in Slavka Potokar, V.
Za vse neverne v našem narodu
Družini Brodnik in Hočevar, Pon.

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

