Župnija Dobrepolje - Videm,
Letnik 48
št. 24, 21. november 2021

KRŠČANSKI POGLED NA SMRT
Upokojenega prof. dogmatike dr. Cirila Sorča smo vprašali v času,
ko zaradi virusa več kot običajno razmišljamo o smrti,
kakšen je krščanski pogled na smrt.

Ni dobro, da smrti že na začetku damo slabšalen prizvok. Smrt ni le tista, ki
prekriža vse naše načrte in povozi vse, kar bi v življenju radi naredili. MI vsi smo
vedno določeni za življenje in ne za smrt in vstali Kristus je edino merilo, da naše
življenje na tem svetu ni zadnja beseda. Smrt ne pomeni konca, ampak začetek, kajti
ko umrjemo, se v resnici rodimo, vstopimo v novo življenje. S tega vidika nobena
smrt ni nesmiselna ali neuporabna, kajti Jezus stopa v naše življenje kot tisti, ki nas
prihaja ne le odrešit,
ampak tudi povabit v
neskončno srečo, kar
pravzaprav pomenijo
nebesa. Zato smemo
trditi s Franklinom:
»Umirajoč se bomo
rodili!« In s sveto
Terezijo Deteta Jezusa:
»Ne umiram, v življenje
vstopam.«

stopili skupaj in zaupali v Božjo pomoč.
Na seji smo se pogovarjali tudi o sinodi in
na koncu so vsi člani prejeli dekret nadškofa,
saj je vsak član nastavljen po vašem in
župnikovem predlogu od nadškofa, ki je
IZ SEJE ŽPS
V ponedeljek, 9. nov., smo imeli drugo redno vrhovni pastir vsake župnije.
sejo novoizvoljenega ŽPS. Gost seje je bil naš
letošnji diakon Rok Gregorčič, ki je poudaril TEDEN KARITAS
hvaležnost in veselje, da je bil tako lepo sprejet Od nedelje Kristusa Kralja do 1. adventne
v naši župniji, kjer opaža veliko zavzetosti in nedelje je teden KARITAS. Letos poteka pod
pripravljenosti za življenje, kakršnega naj bi geslom »SRCE, ki sprejema.«
V sredo, 24. 11., bo potekal že 31. dobrodelni
živeli kristjani.
Tudi v nadaljevanju seje ob študijski točki, koncert Klic dobrote za pomoč družinam v
kjer smo razpravljali o slabotnosti, nežnosti in stiski. Neposredni prenos bo na TV SLO – 1.
usmiljenju sv. Jožefa in to skušali prenašati na program, Radio Slovenija in Radio Ognjišče.
naše življenje, se je razvila zelo tehtna razprava, Ker bo na samem dogajanju zaradi KOVIDA le
kako v času virusa z vsem spoštovanjem ljudi, nekaj gledalcev, vas lepo vabimo, da spremljate
ki so se oddaljili od obiska bogoslužja, nazaj program po prenosih.
privabiti, in kako vse, ki iščejo Boga, vključiti V naši župniji, kjer je KARITAS izredno
v življenje župnije. Hvala Bogu, da pri nas dejavna, bodo v petek eno uro pred sveto
mnogi laiki znate duhovno globoko gledati mašo pripravili molitev pred Jezusom člani
KARITAS, vsi pa smo prav lepo vabljeni.
na pastoralne probleme župnije.
Srečanje ŽPS v škofovih zavodih, ki je bilo Svete maše v nedeljo bodo tudi v duhu
predvideno za 27. 11, je zaradi povečanja KARITAS, pri vseh je tudi nabirka za
okuženosti prestavljeno na januar. Račun za njene potrebe. 2 tretjini damo za škofijsko
obnovo cerkve sv. Antona je prek 100 tisoč. Karitas, ena pa ostane župnijski. Izkoristim
Doslej smo zbrali le nekaj čez 20 tisoč, zato to priložnost, da se vsem članom Karitas
bomo vljudno prosili še naprej za pomoč. najlepše zahvalim za veliko delo, ki ga
Doslej ste darovali iz vasi takole: Cesta 33 opravljajo, vsi pa smo kot kristjani in ljudje
družin, Zdenska vas 32, Videm 16, Ponikve dolžni skrbeti za dobrodelnost.
15, Kompolje 8, Predstruge 6, Zagorica 5,
Podgorica 3, Podpeč 3, Bruhanja vas 3, iz Male DEVETDNEVNICA ZA
vasi, Podgore, Ilove Gore in Hočevja pa po 1. BREZMADEŽNO
Ko bo račun popoln, da bo lahko kdo, ki se 8. decembra je lep Marijin praznik –
na gradnjo in cene razume, pregledal, mojster brezmadežno spočetje Device Marije. Nanj
to celo želi in se je pripravljen o vsem tudi se v naši župniji vedno zelo lepo pripravimo
pogovarjati, o kakovosti dela pa zagotavlja, z devetdnevnico. Navadno je bila ta v kapeli
da je v redu. To smo vsi, ki smo podrobneje župnišča, ker pa je epidemija spet velika, bo
spremljali delo, zlasti ključarja Jože in Stane, letos v cerkvi, kjer je veliko prostora. Prisrčno
tudi prepričani. Sam sem sicer zaskrbljen, ste vabljeni vsak večer od 29. novembra do
obenem pa močno zaupam v pomoč Boga in samega praznika ob 18.00. Najprej bomo
v vašo dobroto. Še vse smo zmogli, ko smo imeli devetdnevnico, nato pa sveto mašo.

Saj veste za pregovor: »Kdor Marijo časti, se kot 50 let igra orgle in skrbi za glasbo v farni
cerkvi. V Ponikvah je, hvala Bogu, Janez
ne pogubi!«
prevzel skrb za petje, lepo pa ga nadomešča
tudi Tomaž. Bog njima, Nevenki, ki skrbno
Sestanek ključarjev
Ključarji so v župniji skupaj z župnikom obvešča glede vaj in vsega drugega, in vsem
odgovorni za materialne zadeve župnije. pevcem bogato povrni. Zborovodkinja Lucija
Vsaka cerkev ima po dva ključarja, farna zelo zagnano in strokovno vodi mešani zbor
cerkev pa ima tri, iz vsake vasi, ki spada pod na Vidmu. Ob pevskem prazniku se njej in
farni zvon, po enega. Iz Male vasi se je ključar vsem pevcem obeh mešanih zborov, prav tako
Vili Jamnik že lani odpovedal ključarski tudi moškemu in otroškemu zboru, ki ga vodi
službi, zato sem prosil Aleša Marolta, ki je Tina Kadunc, iz srca v imenu cele župnije
končno le sprejel. V Kompoljah je ključar zahvalim in želim čim manj epidemičnih
Stane Tomšič zelo zbolel in ne more več nevarnosti, da bi tudi vaje mogle normalno
opravljati ne mežnarske ne ključarske potekati. Nadvse veseli pa smo, da se je tudi
službe. Po velikih prošnjah je sprejel nekaj mladih pevcev pridružilo zborom.
mežnarske posle Janez Ašič, za kar smo
mu zelo hvaležni, o ključarju pa se bomo SINODA – milostni čas
pogovorili na sestanku. Za vsako cerkev bi za Cerkev (nadaljevanje)
tudi prosil, da poročate, kako ste prebrodili Poslušati. Pravo srečanje se rodi samo iz
poslušanja. Vprašajmo se: Kako je z našim
ta leta epidemije in kakšno je stanje.
Sestanek bo v torek, 23. novembra, ob poslušanjem? Kako je s sluhom našega srca?
Dovolimo osebam, da se izrazijo; da hodijo
19.00. Vsi prav lepo vabljeni!
po poti vere, čeprav so njihove življenjske
poti težke; da prispevajo k življenju naših
Ob godu sv. Cecilije,
krščanskih občestev. Gre za dolgotrajno
zavetnice cerkvene
vajo, da bi se naučili medsebojno poslušati
glasbe
Na seji ŽPS je zastopnik pevcev Janez Gačnik škofje, duhovniki, posvečene osebe in laiki.
povedal, da je prof. v glasbeni šoli prosil, Sveti Duh je tisti, ki nas vodi in navdihuje.
naj svetuje talentiranim učencem, da bi šli Duh zahteva od nas, da prisluhnemo
tudi na orglarsko šolo. Tudi z nekaterimi vprašanjem, skrbem, upanjem posamezne
posamezniki je govoril, saj vsi vidimo, kako v Cerkve, vsakega ljudstva in naroda.
(nadaljevanje prihodnjič)
naši župniji razen njega in sedanjega organista
Toneta, ki pa ni več mlad, ni nikogar, ki
bi igral orgle. Po drugih župnijah je polno Veroučna srečanja
mladih ali manj mladih, ki to obvladajo in skupaj s starši
lahko vskočijo, če se pokaže potreba, ali pa Ob nedeljah po pol enajsti maši smo doslej
imajo kar svoje skupinice, ki ob določenih imeli že veroučno srečanje učencev 3. razreda
mašah pojejo in igrajo. Vso župnijo prosimo, – prvoobhajancev, prvega in drugega razreda,
da bi mislili v tej smeri in spodbujajte mlade v nedeljo, 28. 11., bodo imeli skupaj s starši
učenci 4. razreda, v nedeljo, 5. 12., pa učenci
za igranje kraljice vseh inštrumentov.
Zelo pa smo hvaležni in prosimo Boga za 5. razreda. Oboji boste kar v cerkvi, kjer je
zdravje našemu organistu Tonetu, ki že več dovolj prostora.

Pon. 22.11. Vid.
Cecilija

Pon.
Tor. 23. 11. Vid.
Klemen

Kom.
Sre. 24. 11. Vid.
Flora

Čet. 25. 11. Vid.
Katarina

I. G.
Pet. 26. 11. Vid.
Leonard

Sob. 27.11. Vid.

Modest, Virgil Kom

Vid.

Ned. 28.11. Pon.
1. adventna

Ned.KARITAS
Katarina Vid.

Pon. 29.11.
Zač. Devetdn.

Tor. 30. 11.
Andrej

Sre. 1. 12.
Edmund

Vid.
Vid.
Pon.
Vid.
Kom.
Vid.

Čet. 2. 12. Vid.
Bibijana

Pet. 3. 12. Vid.

Frančišek Ks.

Sob. 4. 12. Vid.

Kom.
Vid.
Ned. 5. 12. Pon.
Janez Dam.

2. adventna
Sava, Pina

Vid.
Vid.

7.30 Jože Miklič, 8. dan
Za duše v vicah
18.00 Kristina in Karel Lenarčič
18.00 Cilka Čampa, obl.
Franc in Marija Novak, B.v.10
18.00 Julij in Marija Rotar K.M.
7.00 Vsi Novakovi, Vodice
18.00 Marija Novak, 8. dan
Mirko Miklič, obl., C.
18.00 Franc Zaletelj, obl.
18.00 Marija in Jože Francelj, obl., M. v.
Za delavce v domu S. Terezije
8.00 Pok. Kralj, Zg.
18.30 Marija Strah, obl., K. 41
7.30 Za farane in neverne
9.00 Slavka Vidmar, obl.
Julija Škulj, obl.
10.30 Janez Strah, obl., Zg.
18.00 Anton in Metka Grm, obl., M. v.
18.00 Starši, Anton in Julija Novak, V. 7
18.00 Frančiška Oblak, 30. dan
18.00 Janez Novak, obl., V. 32 C
18.00 Kristina Tomšič, obl.
18.00 Janez, Julija in Karel Samec
Danijel Lohkar
18.00 Starši Gale, M. v.
Ana Drobnič, Predst.
18.00 ZA NAŠO OBČINO
Frančišek Novak, duh.
18.00 Vinko Novak, obl., Zg. 35
18.30 Ana Lohkar, obl.
7.30 Za farane in neverne
9.00 Milan Hočevar, obl.
Miro in starši Adamič
10.30 Milan in Angela Strnad, obl., M. v.
18.00 Polančevi in Maticovi, B. v.

OB SMRTI
SVOJCEV SO
DAROVALI:

Ob smrti FRANČIŠKE OBLAK so
darovali: dar za cerkev in za 3 maše
domači, dar za cerkev in za 2 maši
hčerka Fani z družino, dar za cerkev
in za 1 mašo sin Janez. Dar za cerkev
in za 1 mašo je dal tudi Jože Ahec
iz Turjaka, Renata in Tomaž, Anica
in Lojze Centa ter Štefan Marn iz
Ribnice. Danica Pahujle in Stane
Oblak sta dala vsak dar za cerkev
in po 2 maši. Mira Pavlin je dala
dar za cerkev. Za 3 maše so dale
Mirja, Barbara in Jolanda, po 2 pa
Lenarčičevi, Zg., in Lenarčičevi,
Vid, Prhajevi, Pon. 26, ter prijatelji
iz zakonske skupine. Po 1 mašo pa
so darovali: Janezovi, Marija Zrnec,
Mhlaževi, M. v., druž. Gruden,
Slavka Hočevar, Marija in Jože,
Sabina, Strnadovi, Vid., Milka
Drobnič, Jakličevi, Pdc., Drobeževi,
druž. Grandovec, pevci iz Ponikev,
Zalka Nučič, Barbara Blatnik,
sestra Marija, Marija Erman,
Milka Erčulj, Šteblajevi, Želimlje,
Mirjana Mustar, Štravsovi, Dol.
Lazi, Andreja Pucelj, Grič, Anica
Rigler, Lepovče, Boštjan Šporar, D.
Lazi, Jože in Marija Šporar, D. Lazi,
Štefka Marn, Ribnica, Marjana
Mihelič, Ribnica, Urša in Simon,
Mario in Mateja.
Ob smrti JOŽETA MIKLIČA
so dali dar za cerkev Tomšičevi iz
Ponikev in žena, Vera Rus pa je dala
za 1 mašo.

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

