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SINODA – MOLITEV ZANJO
Do 15. avgusta imamo vsi kristjani možnost, na nek način pa tudi dolžnost, da
razmišljamo, se zanimamo, predlagamo, najbolj pa molimo za sinodo. Kot veste,
papež predlaga in vabi k trem korakom sinode: srečanje, poslušanje, razločevanje. O teh treh temah bomo še razmišljali. Da pa bi sploh razumeli, kaj Bog
po Cerkvi želi od sinode, moramo
najprej razpoložiti svoja srca in jih
postaviti pred Gospoda. Ko to pišem,
nekaj vernih ljudi moli v kapeli pred
Jezusom. Ko se nahajamo pred njim
iz oči v oči, nam On daje določena
spoznanja, kaj lahko jaz naredim.
Nadškof nam v pismu, ki smo ga 2.
januarja brali pri vseh mašah, svetuje
prav to. Postavimo se pred Gospoda
Jezusa. On ljubi ljudi vseh časov in
krajev, njemu smo vsi neizmerno
dragoceni. Če se bomo zavedali, da
smo vsi med seboj bratje in sestre,
da smo vsi Bogu nadvse dragi, in za
vse zmolili vsak dan en očenaš, nam
bo On pokazal, kaj in kako narediti.

Pobožično razmišljanje

Verjetno še kdo podobno kot župnik
razmišlja o božičnih praznikih, ki so
v glavnem za nami. Spomini so živi,
vtisi taki ali drugačni, bodimo kritični
in dobronamerni.
Ko smo lani skoraj brez priprave in zunanjega praznovanja obhajali te lepe
praznike, je bilo letos kljub še trajajoči
epidemiji bistveno boljše.
Devetdnevnica pred božičem je bila
lepa in dobro obiskana. Tudi letos
nismo mogli mimo zadreg z nošenjem
Marije. Posebej vsako leto prosim,
da bi Marijo ne nosili otroci, ampak
odrasli. Na prvi seji ŽPS bomo razpravljali tudi o tem. Opravičujem se
dečku, ki je eden najboljših, če se je
čutil prizadetega.
Posebej je bilo lepo, ko je prišlo za
praznike k spovedi več kot 500 ljudi.
Obiski božičnih maš so bili prilagojeni epidemiji. Marsikdo je bil v
karanteni in marsikdo bolan.
Ponovna hvala vsem, ki si prizadevate, da je bila tudi letos izpeljana
trikraljevska akcija. Tudi o njej bomo
razpravljali na seji ŽPS. Hvala pa v
imenu misijonarjev za vaše darove. Z
njimi bodo naredili čudovite reči.
KAJ PRAVI STATISTIKA
ZA LANSKO LETO

Bilo je še vedno leto, zaznamovano z
epidemijo.
O številkah ste že slišali na novega
leta dan.
Naj ponovimo, da smo krstili lani

23 otrok, kar je dva več kot leto prej
in vsaj deset manj od normalnih let.
Po daljšem času je bilo rojenih več
deklic kot dečkov, in sicer smo krstili
13 deklic in 10 dečkov. Tudi ime se
ni nobeno lani ponovilo. Predsednik
vlade je lepo rekel v novoletnem pogovoru: »Kaj pomaga Sloveniji, če je
še tako lepa in napredna, če v njej ne
bo več Slovencev.«
Cerkveno smo pokopali 35 ljudi,
15 moških in 20 žensk. Civilnega
pogreba, mislim, da ni bilo nobenega. Najstarejša umrla je bila stara 94
let, najmlajša pa le 39. Vedno več jih
umre neprevidenih, to je takih, ki že
dlje časa niso prejeli zakramentov. Vse
verne posebej prosimo, da se ne bojite
prejeti zakramentov. Tudi bolniško
maziljenje je zakrament živih in ne
mrtvih. Ko je človek mrtev, lahko
zanj samo še molimo in ga pokopljemo. Pri podeljevanju zakramentov
pa vedno goreče prosimo Boga za
odpuščanje grehov, zdravje in pomoč
v prenašanju bolezni. Zelo smo veseli,
ko marsikdo tudi pred operacijo pride
in prosi za bolniško maziljenje. Vsaj
za božič in veliko noč bi vsi morali
prejeti zakrament spovedi in obhajila,
starejši pa ob srečanju za ostarele tudi
vsi bolniško maziljenje. Smo pa tudi
takim, ki v cerkev ne morejo, na voljo
vsak mesec, celo kadar koli kdo želi.
Na poroko smo pripravili samo 4
pare, kar je šest manj kot že dve leti
nazaj. Upamo pa, da marsikdo čaka
na konec epidemije, saj si težko predstavljamo kristjana, ki ne želi Božjega
blagoslova in pomoči v zakonu.
Birmo je prejelo konec junija 65 mladih, prvo obhajilo pa 23.

K sveti maši prihaja zadnje čase ob
nedeljah do 500 ljudi, v celem letu pa
smo lani razdelili okoli 34.000 obhajil, kar je skoraj 10.000 več kot leto
prej, ko so bile tako stroge omejitve.
Lani je naša božjepotna cerkev sv.
Antona dobila novo ostrešje, zvonik
pa nov križ. Veliko in drago delo, ki

bo ostalo za dolgo, ga pa ne bomo še
kmalu poravnali. Hvala vsem, ki imate dobro in razumevajoče srce in po
najboljših močeh prispevate, da bomo
tudi te dolgove poravnali.
V obnovi imamo tudi tabernakelj
župnijske cerkve, ki bo obnovljen šele
februarja.

REDNA SEJA ŽPS bo v ponedeljek,
17. januarja, ob 19.00. Člani boste
dobili še vabilo po e-pošti.
Vabimo pa vse, ki se zanimate za življenje Cerkve, da se prijavite na: urad.
za.laike.lj@rkc.si ali na tel. 01/234
26 51. Škofija Ljubljana prireja sinodalno srečanje za člane ŽPS in ostale
po aplikaciji ZOOM v soboto, 29.
januarja, od 9.00 do 12.00. Tema
bo: Cerkev, odprt prostor, kjer se vsi
počutimo doma in lahko sodelujemo.
Obvezna pa je predhodna prijava.

OB SMRTI SVOJCEV SO
DAROVALI:

Ob smrti Konrada Pika sta dala za 3
maše tudi Marija in Anton Blatnik.
Ob smrti ALOJZIJA BABIČA so darovali : dar za cerkev in za 5 maše je dal
sin Slavko. Molivci so dali za 3 maše
in dar za cerkev. Marko Babič je dal
dar za cerkev in za 1 mašo. Ljubičevi
iz Predstrug so darovali dar za cerkev.
Za maše pa: Pogorelčevi (3), sestra
Marija in nečak Andrej (2), Ljubičevi
– Zg. (2), po 1 pa: Koprivčevi – M.
Račna, Ivan Perme – Predole, druž.
Turk – Sodražica in Zora in Tanja z
družinama.

Pon. 10. 1. Vid.
Tor. 11. 1.

Pon.
Vid.

Sre. 12. 1.
Čet. 13. 1.

Kom.
Vid.
Vid.

Pet. 14. 1.

I. G.
Vid.

Gregor

Pavlin Oglej.

Hilarij

Oton

Sob. 15. 1. Vid.
Absalom

Ned. 16. 1.

Kom
Vid.
Pon.
Vid.

Pon. 17. 1.
Tor. 18. 1.

Vid.
Vid.
Pon.
Vid.

Sre. 19. 1.
Čet. 20. 1.

Kom.
Vid.
Vid.

Pet. 21. 1.

Vid.

2. med letom
Nedelja
verskega
tiska
Anton

Marjeta

Boštjan
Neža

Sob. 22. 1. Vid.
Vinko

Ned. 23. 1.
3. med letom
Henrik

Kom.
Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30 Anton Sever in Marija Ljubi, B. v., obl.
18.00 Vodičarjevi
18.00 Neža in Stane Škoda, obl., Pdg.
Milena Šuštar, obl., B. v.
18.00 Alojzij Babič, 8. dan
7.00 Marija in Anton Blatnik, Z. v.
18.00 Terezija Erčulj, 8. dan
Marjeta Cimerman, Hoč., obl.
18.00 Anton Kastelic
18.00 Marija Marolt, obl., Z. v.
Darja Mohar, Pdč.
8.00 Ančka Lazar, 8. dan
Janez Šuštar, M. v., obl.
18.30 Za mir in ljubezen v našem narodu
7.30 Za farane in vse neverne
9.00 Marija in Anton Adamič
10.30 Ivan Nučič, obl., C.
Anton Erčulj, Zg. 38
18.00 Ignacij in starši Šuštar, obl., Vid.
7.30 Julka in Franc Okorn, Vodice
18.00 Fanči, Tone in Karel
18.00 Miro Žnidaršič, obl., Zg.
Ivanka Jere, 8. dan
18.00 Antonija Zupančič
7.00 Vsi Grmovi, I. G., in Z. v.
18.00 Jože in Roza Klinc, C., obl.
Za duše v vicah
18.00 Janez Kralj, obl., Zg.
Kristina in vsi Erčulj, obl.
8.00 Franc Škantelj, obl., Vid.
18.30 Kristina in Ivan Meglen, obl., K. 79
7.30 Za farane in vse neverne
9.00 Mara in Jože Brodnik
10.30 Franc in Antonija Hočevar, obl., Vid.
18.00 Julči Štrubelj, obl., Z. v.

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

