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SVETI JOŽEF JE ODKIMAL
Nihče mi nikoli ni zares razjasnil okoliščin, ki so privedle do mojega spočetja. Ne vem niti,
ali je bila med mojo mamo in očetom sploh kdaj prava in iskrena ljubezen. Mama je nanj
– na deset let mlajšega sosedovega sina – naletela pri štiridesetih letih, po številnih hudih
življenjskih preizkušnjah in v upanju, da jo bo kdo imel rad. Ko je, neporočena, začutila,
da pod njenim srcem utripa še eno majhno srce, se je prestrašila, saj na to pri svojih letih
ni bila pripravljena. Moj oče prav tako ni bil pripravljen na otroka in je želel, da me ne bi
bilo. Mami je celo dal denar, da me »odpravi«. To delo so v tistih časih opravljali mazači.
Drugi so bili podobnega mnenja. Mami je bilo neizmerno težko in sama ni vedela, kaj naj
stori, zato se je po nasvet zatekla k svoji sestri, ki je že imela družino. Ta ji je svetovala, naj
denar obdrži in raje kupi plenice zame.
Po naši vasi, ki je štela le nekaj hiš, se je kmalu razvedelo o mamini sramoti. Pritiski, očitki,
izogibanja, prekinjena prijateljstva,
žaljivke in sramotenja raznih oblik
so se začeli stopnjevati. Le redki
so ji še bili pripravljeni nameniti
dobro besedo ali besedo tolažbe.
Redki so še družili z njo. V očeh
»pravovernih« je bila prešuštnica
in grešnica, vredna vsake obsodbe.
Mama mi je pripovedovala, kako se
je takrat z bolečino v srcu in solzami

v očeh zatekla k Bogu. Pokleknila je pred podobo svete družine, ki so jo imeli pri hiši, in
prosila Boga, naj ji da jasno znamenje, kaj mora storiti. In Bog se je ozrl na stisko uboge
žene, jo slišal in uslišal. Po svetem Jožefu ji je poslal jasno znamenje. Mama mi je z žarom
v očeh povedala, da je s svojimi očmi videla, kako je sveti Jožef odkimal. Jasno ji je bilo,
kaj to pomeni.
Zaradi mamine neomajne odločitve, da me obdrži, jo je moj oče zapustil in se odselil v
Ljubljano, mama pa me je donosila in me z vso ljubeznijo vzgojila. Z očetom sem pozneje
spletel lep sinovski odnos in sva se imela rada.
Dani Siter

VOLITVE V NOVI ŽPS

(moški, ženske, mladina, starejši in mlajši).
Zaupam v vas. Vsakič ste izbrali zelo dobre
Ko so v državi volitve, je veliko govorjenja člane, prepričan sem, da bo tudi tokrat tako.
o njih. In prav je tako. Edino z volitvami
lahko vsi sodelujemo in vplivamo na naše OBISK CERKVE
vsakdanje življenje. Že lani bi morale biti SVETEGA ANTONA
tudi volitve v vsaki župniji v novi ŽPS.
Epidemija je to preprečila. Prestavljene so na Mislim, da ni Dobrepoljca, ki nima
letošnjo jesen in to bo v tem času. Vsi verni bi posebnega odnosa do cerkve svetega
se morali čutiti zelo odgovorne pri volitvah. Antona na Zdenski Rebri. Od nekdaj so jo
Člani ŽPS so res samo posvetovalni organ, radi obiskovali, kot nekoč se tudi mi radi
a vsak pameten župnik nanje da zelo veliko. priporočamo temu mogočnemu svetniku.
Na skupnih mesečnih sejah načrtujemo naše Lepa je od znotraj, ima lepo fasado, le streha
versko življenje in delo in vedno pogledamo, je bila v tako kritičnem stanju, da bi ob večji
količina snega verjetno popustila. Zato smo
kako smo smernice in naloge izpolnili.
Prisrčno priporočam molitev za vse bili prisiljeni, da jo obnovimo. Veliko delo
novoizbrane člane in izbrane vabim, da smo zaupali mojstru, ki po celi Sloveniji
s ponosom in navdušenjem sprejmete obnavlja strehe cerkva in je tudi pri nas že
izvolitev in po svojih najboljših močeh odlično uredil župnijsko cerkev, cerkev v
prispevate k dejavnemu življenju naše Podpeči in Podgorici. Prihajam ravno od
tam, kjer sem si ogledal cerkev brez strehe in
župnije.
Volitve bodo v nedeljo, 19. septembra, že vse pripravljeno za betoniranje, saj mora
ko vas še posebno vse vabimo k svetim biti ostrešje na varnih temeljih.
mašam. Po vseh mašah boste dobili vsi Kdor le more, naj obišče gradbišče, da bo
stari nad 16 let volilni listek, na katerega videl delo pridnih in strokovnih delavcev.
boste vpisali svoje kandidate. Če v svoji Marsikdo je tudi že prinesel svoj dar.
vasi ne poznate nobenega ustreznega, lahko Dobrepoljci ste znani kot verni, velikodušni
napišete koga tudi iz druge vasi. Radi bi, da in radodarni ljudje, zato nismo v pretiranih
bi bile zastopane vse vasi, pa tudi vsi stanovi skrbeh, kako bomo te velike izdatke

poravnali. Dar lahko oddate ključarjema
Jožetu Zrnecu, Stanetu Klincu ali v
župnišču. Sveti Anton pa nikoli ni ostal
dolžan in bo izprosil mnogo darov od Boga.

S smrtjo sina naše katehistinje Lidije, ki
ima v naši župniji 8 ur verouka, smo bili
prisiljeni vsaj za nekaj časa prositi tiste, ki bi
bili pripravljeni prevzeti kako uro verouka.
Zelo smo veseli in hvaležni, da ste se javili
in smo zaenkrat pokrili vse ure. To dokazuje
VEROUK
veliko odgovornost in skrb, ki jo imate za
Vpis in nabava veroučnih pripomočkov je svojo župnijo in njene potrebe. Prihajajo
bila dobra, čeprav nekateri verjetno niste časi, ko boste morali marsikatero nalogo
mogli, zato vas vabimo, da storite to čim prevzeti sami. Bog pa nas ne bo zapustil, če
bomo zaupali vanj.
prej.
TRENUTNI URNIK VEROUKA
VIDEM: 1. r. petek
7.30 KOMPOLJE: 1. in 2. r. sreda
7.30
2. r. petek
7.30
3. r.
torek 17.00
3. r. torek
7.30
4. in 5. r. sreda 14.00
4. r. torek
7.30
7. in 8. r. sreda 15.00
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7.30
6. in 9. r. sreda 16.00
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7.30
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7. r. petek
16.30
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15.30
9. r. petek
16.30
Šolske maše
V Kompoljah bo za časa verouka ob torkih
sveta maša vedno ob 18.00. K njej so zlasti
vabljeni vsi šolarji.
Na Vidmu pa bodo šolske maše ob sobotah
ob osmih. Že v soboto, 18. sept., pripravi
in sodeluje pri maši 8. razred, v soboto, 25.,
pa 7. razred.
MALA ILOVA GORA: verouk bo ob
četrtkih popoldne.
Stična mladih bo v soboto, 18. septembra.
Vabljeni tisti, ki ste preboleli covid ali bili
cepljeni ali ste testirani. Zbiranje je od 10.00
dalje. Ob 11.00 je sveta maša, popoldne pa
razne dejavnosti.
Srednješolci naše župnije ste vsaj nižji
letniki dobili ta teden vabila na srečanje v
soboto, ko se naj bi pogovorili o zbiranju

mladih v mladinskem centru SION.
Vabljeni vsi fantje in dekleta, tudi študentje,
saj bi se mladi morali srečevati in se
pogovarjati, saj mnogi tožijo, da jih sodobna
tehnična sredstva tako okupirajo, da se niti
pogovarjati osebno ne znajo več. Vabljeni in
pridite s svojimi predlogi.
KATEHETSKA ŠOLA vabi k vpisu in na
informativni dan v petek, 24. 9., ob 17.00
v predavalnici 2 na Teološki fakulteti,
Poljanska c. 4.
ORGLARSKA ŠOLA v Ljubljani tudi vabi
glasbenike, da se prijavite na sprejemni izpit,
ki bo v petek, 24. 9., ob 17.00 in v soboto, 25.
9., ob 10.00 v prostorih Teološke fakultete
na Poljanski c. 4. Dodatne informacije po
e-pošti: orglarska.sola.lj@rkc.si.
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Starši Tomoževi, Z. v.
Marija, Mojca in Jože Volf, obl.
Mateja Erčulj, Vid., od E.
Marija in Jože Strah
Stanislav Rotar
Vsi Drobničevi
Ivan, Jernej in drugi
Veronika Vidrih, obl., Z. v.
Frenk, Slavka in Jože Glač, C.
Starši Ferkulj
Marija Babič, Prosenčevi in st. Kuplenk
Marjeta in Jože Arh, obl.
Anton Sebanc, obl.
Antonija Zupančič
Za farane in vse neverne
Mara Brodnik, obl.
Leon Jere, obl., Z. v.
Jože Jamnik
Za vaščane I. G.
Pavle in Ivana Vidmar, obl., Zg.
Marija Zupančič, C.
Rozi in vsi Lekčevi
Starši, Tina in Frenk Glač
Vsi Štihovi, K. 124
Ana Nučič, obl., C.
Ana in Jože Žgajnar, obl., C.
Franc Grm
Jožefa B. in Vojko P.
Ana Bukovec, obl., B. v.
Antonija Hren, Zg.
Vsi Maticovi, C.
Živi in pok. Tomšičevi, Kom.
Za farane in vse neverne
Vsi Francetovi, Pon. 9
Katja Gorjan, obl., Kom.
Irena in Ivan Hočevar ter Ljubica Strnad

Žegnanje na Mali Ilovi Gori bo
v nedeljo, 19. 9., s sveto mašo ob
10.30.
Župnijska knjižnica je odprta
za vse, ki so cepljeni, testirani ali
preboleli, vsak torek od 18.00 do
20.00.
Prijateljstvo
Ganjen sem bil, ko me je Branka
Zadravec, ki prizna, da sicer
ni verna, prosila, naj opravim
sveto mašo za uspešno operacijo
kolena Nade Lunder, njene velike
prijateljice, ki jo vsi poznamo
kot velikodušno pomočnico pri
vseh delih v cerkvi in župnišču. Z
veseljem bomo vsi molili za Nado,
saj vemo, kako smo v bolezni vsi
potrebni Božje pomoči in varstva.

OB SMRTI SVOJCEV
SO DAROVALI:

Za Franca Grma so dali za 3 maše
romarji iz Strug.
Za Majo Virant sta dala za 1 mašo
Barbara in Peter.
Za Ano Drobnič je poslala za 2 maši
Fani Mehle iz Amerike.
Za Danijela Lohkarja so dali za 1
mašo Zrnecovi.

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

