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Z JEZUSOM V LETO 2021
»Kadar je največja sila, je Božja roka najbolj mila.« S tem dejstvom začenjamo novo
leto. Začetki so žalostni, saj kar naprej dobivam sporočila, kdo je še umrl in kdaj
naj bo pogreb. Vse, tudi mlajše, ponovno vabim, da se pustite testirati ter da se res
držite navodil v boju s kovidom 19.
Nismo pa sami. Ko so časi najtežji, nam je Bog v Jezusa še osebno blizu, saj je zato
prišel na zemljo in hoče biti naš Emanuel – Bog z nami. Ko so na prvo veliko noč
preplašeni učenci zaklenjeni
v dvorani zadnje večerje
ugledali vstalega Odrešenika,
jim je rekel: »Mir vam bodi, ne
bojte se!« Samo zaupanje vanj
nam ostane in medsebojna
povezanost in dobrohotnost.
Kot modre iz vzhoda nas vabi
zvezda vere in nam kaže pot.
Govori nam: Imejte vedno
s sabo zlato ljubezni, kadilo
hrepenenja in miro bolečine.
To so darovi, ki jih je Jezus
vesel in jih vedno sprejema.
In našli bomo odgovor …

VERSKA STATISTIKA ZA
LETO 2020

Lansko leto je bilo zelo drugačno
kot druga leta, saj ga je zaznamovala
epidemija koronavirusa. Župnijsko
versko življenje se je prilagajalo
navodilom. Zahtevajo pa taki časi veliko
osebne odgovornosti. Komur je vera zelo
važna vrednota, je skušal najti način,
kako živeti kot kristjan, Jezusov učenec,
tudi v tako nenavadnih časih. In nihče
ne ve, ali ne bo takih časov vedno več.
Eno je resnica: človeško življenje na tem
svetu je zelo krhko in začasno. Ustvarjeni
smo za večno srečo, o kateri krščanska
vera zelo jasno in nedvoumno govori.
Odnos z Bogom in bližnjimi je temelj
za vso večnost.
Sodobna tehnika omogoča v izrednih
razmerah udeležbo pri bogoslužju, ki
je za kristjana temeljnega pomena.
Brez Gospodovih skrivnosti kristjani
ne morejo živeti. Sveta maša je
ponavzočevanje Kristusovega odrešenja.
Poveličani, na veliko noč vstali Kristus,
želi s svojimi verniki obnavljati tisto, kar
je storil, da je svojim izkazal ljubezen do
konca, na veliki četrtek pri zadnji večerji
na nekrvav način in potem na veliki
petek na krvav način, da nam lajša težave
življenja in nam kaže, da nobeno trpljenje
niti smrt nimata zadnje besede. Zadnjo
besedo ima življenje, polno ljubezni in
sreče, ki nas čaka, ravno zaradi Kristusove
smrti in vstajenja. Zato sta udeležba pri
maši in prejem poveličanega Kristusa v
obhajilu tako nujno potrebna. Naj pa

omenim, da obhajilo lahko prejmemo
navadno le enkrat na dan, če pa smo
pri kaki slovesnosti (poročni, pogrebni
maši) lahko tudi dvakrat, nikakor pa
ne večkrat. Maša po spletu je samo v
izrednih razmerah in za ljudi, ki se redne
maše ne morejo udeležiti.
Upamo, da bo sedanji način, ko se
moramo sicer držati navodil in priti k
maši obvezno z masko, se razkužiti in
držati primerno razdaljo, obveljal. Zato
bodo odslej maše samo v farni cerkvi,
ki je dovolj velika in je možna razdalja,
ob nedeljah ob osmih, desetih in
večerna ob 18.00. Pa tudi delavniška
maša v teh razmerah lahko nadomesti
nedeljsko, da ne bi prišlo preveč ljudi
naenkrat.
Vse pa prav lepo prosimo, da se
po maši ne bi ustavljali zunaj in se
pogovarjali, saj je druženje najbolj
nevarno in je že nekaj župnij plačalo
kazen zaradi takih druženj. Moramo
sprejeti še to žrtev, čeprav vsi pogrešamo
srečanja in pogovore. Goreče molimo,
da bi s cepljenjem in ukrepi čim prej
premagali epidemijo.
Lani smo razdelili le okoli 25.000
obhajil, kar je enkrat manj kot leto prej.
Marsikdo je tudi zanemaril obisk maše,
kar je pot v težave nevere.
Krstov je bilo lani tudi samo 21. Krstili
smo 11 deklic in 10 dečkov. Leto prej je
bilo krstov 27, kar je še vedno daleč manj
kot je smrti. Če bo šlo tako naprej, kmalu
niti šole in župnije ne bomo imeli več.
Pogrebov je bilo lani 33, leto prej pa 41.
Umrlo je letos 20 moških in 13 žensk.
9 je bilo starih več kot 90 let, 4 pa okoli
60 let. 22 je bilo previdenih ali so redno

prejemali zakramente. Vse v župniji, ki
vam vera in Bog kaj pomenita, prosimo,
prejemajte pogosto zakramente, ki so
velika pomoč v bolezni in starosti pa tudi
garancija srečne smrti in srečne večnosti.

tiska, obnavljamo naročnino. V tem
letu je naročnina na tednik DRUŽINA
119,60 evra, mesečnik OGNJIŠČE
33,50, dvomesečnik PRIJATELJ 12,60,
dvomesečnik za mlade # NAJST 27,
MISIJONSKA OBZORJA pa 9 evrov.
Založbe so posebno vesele, če naročamo
preko župnije, ker ni treba pakirati
vsakemu posebej. Zadaj je veliko starejših
revij. Lahko zastonj vzamete in berete.

Na poroko smo lani pripravili 10 parov,
kar je enako kot leto prej. Zelo smo
ponosni, da zadnje čase mnogi mladi
želijo skleniti sveti zakon v cerkvi, saj
Božji blagoslov pomaga zakoncem živeti
v medsebojnem razumevanju, ljubezni Birmanci se že več kot tri mesece z
in potrpljenju.
videoposnetki, ki jih diakon pošilja
po elektronski pošti, pripravljajo na
12. julija sem imel zlato mašo. Tudi ta zakrament svete birme ter na pot v
je bila zaradi epidemije v zelo omejenem odraslost. Sedaj po novem letu pa bomo
krogu. Ko bo mogoče, bi rad vse, ki vam začeli tudi z birmanskimi skupinami,
to kaj pomeni, povabil, da vam tudi jaz in sicer z aplikacijo Zoom. Mladi jo
pokažem hvaležnost, saj ste mi izkazali verjetno že dobro poznate. O vsem boste
toliko pozornosti in dobrote.
obveščeni po elektronski pošti. Zato
vas še zadnjič prosimo, da v primeru, če
Gospodarska dela lani niso bila posebno kdo od birmancev oz. staršev še vedno
velika. Smo pa dobili v župnišče in cerkev ne prejema rednih tedenskih katehez
optično internetno povezano, ki služi še (po treh mesecih!) to nemudoma
posebno pri prenosu bogoslužja.
sporoči diakonu na njegov
Po stropu župnijske cerkve smo dali tudi e l e k t r o n s k i n a s l o v dolinsekb@
toplotno izolacijo, da je v cerkvi nekoliko gmail.com. To velja tudi za drugi in tretji
topleje.
razred.
Praznik svete birme, ki je za našo župnijo
V Kompoljah je zaradi bolezni odpovedal predviden za 1. maj, zaenkrat ostaja
mežnarsko službo Stane Tomšič. Izredno nespremenjen. Če pa se bo pokazalo,
vestno, natančno in urejeno je opravljal da se razmere ne izboljšujejo, se bomo
to službo, imel cerkev »kot iz škatlice«, za naknadno pogovarjali o spremembah.
kar se mu v imenu vasi in v svojem imenu
iz srca zahvaljujem. Prosil sem mladega
Luko Ašiča, ali bi on vsaj začasno prevzel
to službo. Privolil je, več pa se sedaj zaradi
epidemije ne moremo pogovoriti. Pa itak
so trenutno podružne cerkve zaprte.
VERSKI TISK imate mnogi naročen po
pošti. V januarju, ki je mesec verskega

Pon., 11. 1. Vid.
Pavlin

Tor., 12. 1. Vid.
Tatjana

Sre., 13. 1. Vid.
Hilarij

Čet., 14. 1. Vid.
Oton

Pet., 15. 1. Vid.
Absalom

Sob., 16. 1. Vid.
Honorat

Ned., 17. 1.

Vid.

2. med letom
Vid.
Anton,
Zvonko

Vid.

Pon.,18. 1. Vid.
Marjeta

Tor., 19. 1. Vid.
Makarij

Sre., 20. 1. Vid.
Fabijan

Čet., 21. 1. Vid.
Neža, Janja

Pet., 22. 1. Vid.
Vincencij

Sob., 23. 1. Vid.
Henrik Suzo

Ned., 24. 1.

Vid.

3. med letom
Franč. Sal. Vid.

Vid.

18.00 Jožef Kralj, 8. dan
Mark Šinkovec, obl., M. v.
18.00 Vsi Martinovi, Kom.
Za zdravje Marinke
18.00 Anton Pugelj, 8. dan
Marjeta Cimerman, obl., Hoč.
18.00 Tadej Hruševar, 30. dan
Anton Šporar, obl., M. v.
18.00 Julči Štrubelj, obl., Z. v.
+Šporar, V., Pdc., Blatnik in Škufca
8.00 Ivan Nučič, obl., C.
V zahvalo in srečen nov začetek
8.00 Za farane
Mara in Jože Brodnik, Pon.
10.00 Miro Žnidaršič, obl., Zg.
Za neverne v našem narodu
18.00 Za padle in pogreš. domobr. iz Pon.
Za zdravje B. K. K.
18.00 Ana Kastelic, 8. dan
Mateja Sorčič
Dušan Godec, obl., Pdg.
18.00 Marija Drobnič, 8. dan
Bogu v zahvalo in pomoč J. O.
Tone Tekavčič in vsi Ivančičevi, Žvirče
8.00 Franc Škantelj, obl., Vid.
za Božje varstvo – Maroltovi, Z. v.
18.00 Ana Marija Marolt, 8. dan
Frančiška Novak, obl., Vodice
18.00 Alojz in Ivanka Vesel, obl., Predst.
Marija in Jože Škulj, Pon.
8.00 Jože in Ana Potočar, obl., B. v.
Kristina in Ivan Meglen, obl., Kom. 79
8.00 Za farane
Druž. Šteh in Žlajpah
10.00 Za vse neverne v našem narodu
Vsi Glavanovi, Pon.
18.00 Za zdravje M. B.
Ignacij Meglič

OB SMRTI SVOJCEV
SO DAROVALI:

Ob smrti Slavka Kastelica so
dali dar za cerkev in za 1 mašo
tudi Grekčevi – Kom.
Ob smrti Jožefa Kralja je dala
za 5 maš žena, sinova in hčerka
pa dar za cerkev in za 6 maš.
Dar za cerkev in 1 mašo so dali
družinski prijatelji. Za maše pa
so dali: po 2 maši Matičkovi
in Binetovi veroučni prijatelji,
po 1 mašo pa: Jože Zrnec, ml.,
Primčevi (Lj.), Kocjanovi (Lj.),
Lenči Potočar, Jože Vidrih
(Z. v.), Staretovi, Ana Babič,
Barbara Blatnik, Jože Babič,
Marjana Babič in Vintarjevi
(Zg. 54).
Ob smrti Antona Puglja je
dal dar za cerkev sin Robert,
domači so dali za 4 maše. Po 1
mašo so dali: vnukinja, družina
Bukovec in Barbara Brodnik.

Sorodniki, za katere se daruje sveta maša, lepo vabljeni k maši.
Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 01/7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: LUart d.o.o.

