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BEGUNEC SEM BIL IN ME NISTE SPREJELI
Dolgo sem med vami, mogoče predolgo, zato ne čutim več dovolj realnega
stanja dobrepoljskega človeka. Ker sem po naravi optimist in sem med vami
doživel veliko lepega, vas globoko cenim in kar težko razumem, ko slišim od
marsikoga, da ste Dobrepoljci sebični, vase zagledani in da noče nihče priti k
nam ne za zdravnika, kmalu noben ne bo več hotel biti vaš župan, ravnatelj šole
in podobno. To me zelo boli, ko pa pogledam malo globlje, vidim razlog tega.
Nekdaj ste bili verni, skromni in zadovoljni, zadnje čase pa ste opustili vero,
postali bogati, samozadostni v srcu in nezadovoljni.
Koliko vaših prednikov
je med vojno sprejelo
begunce! Moja mama mi
je pripovedovala, kako
so med vojno, ko starejši veste, kakšne so bile
takrat hiše, dve sobi in
kamra, pri nas pa še živi
stari starši. Oni so šli v kamro, naši starši in že šest
otrok je živelo v današnji
dnevni sobi, eno sobo pa
so odstopili beguncem.

Danes pa ob tolikih praznih sobah pomišljamo, kako bi begunci motili našo
komodnost in povzročali nervoznost.
Ko smo pred leti sprejeli v župnišče, kjer je danes župnijska knjižnica, argentinsko družino z desetimi otroki, sem prej tudi sam mislil, kako me bo nerviralo,
ko bo deset otrok letalo po stopnišču, pa moram povedati, da niti enkrat nisem občutil nobene težave, da so bili skrajno obzirni, hvaležni in sploh nisem
občutil, da so pri nas.
Kaj bomo rekli ob smrti, ko nas bo Božji sodnik vprašal, zakaj ga nismo sprejeli,
ko je v ubogih Ukrajincih bežal pred vojno in smrtjo, mi pa smo imeli prazne
sobe in svojo sebično osamljenost.
Tolikokrat mi pride pred oči mati pisatelja Ivana Cankarja. Sam opisuje, kako
je prišel žalosten in nemiren z Dunaja. Mati ga je žalostna gledala in dejala:
»Ivan, vem, kaj je s teboj. Na Boga si pozabil, zato si nesrečen in potrt.« Žal
je danes malo takih mater, človeška narava pa je vedno enaka. Kdor zapusti
Boga, zapusti izvir sreče. Biti z Bogom pa ne pomeni le nekaj krščanskih navad, pač pa na Boga resno računati in vsak dan upoštevati njegovo temeljno
zapoved ljubezni.

SVETI JANEZ PAVEL II.
MED NAMI
Naša župnijska cerkev je bogatejša za
relikvije svetega papeža Janeza Pavla
II. Tamino Petelinšek je priskrbel relikvije tega priljubljenega svetnika, ki
smo ga vsi poznali, ga mnogi videli,
saj je Slovenijo dvakrat obiskal in nam
bil neizmerno naklonjen. Relikvije
so ostanki svetnikov. Tako je Tamino
dobil nekaj svetnikovih las. Slikar Žiga
Hribovšek, ki bo delal tudi freske pod
našimi arkadami, je naslikal njegov
portret, ki bo na desni strani slike usmiljenega Jezusa, skupaj z relikvijami,
kamor bomo lahko prihajali v svojih
stiskah in težavah in tega mogočnega
svetnika prosili, naj posreduje pri Bogu
za naše potrebe.

CVETNA NEDELJA
GOSPODOVEGA
TRPLJENJA

Pričujoča Oznanila so samo za en
teden, ker bodo naslednja praznična
– velikonočna.
Velikonočni prazniki so na nek način
podoba človekovega življenja. V njem
so veseli trenutki. Tudi Jezus je ene-

ga takega doživel na cvetno nedeljo.
Ljudstvo Jeruzalema mu je pripravilo
nadvse slovesen sprejem. Vedeli so,
kako je v bližnji vasi Jeruzalema Betaniji naredil neverjeten čudež, ko je
obudil od mrtvih prijatelja Lazarja, ki
je bil že štiri dni v grobu. Skazati so mu
hoteli kot svojemu kralju neizmerno
čast. Oni so še vedno pričakovali kralja,
ki jih bo rešil zemeljske sužnosti izpod
Rimljanov, Jezus pa je hotel biti kralj
naših src in duš, kar pa človek težje
razume. Na cvetno nedeljo so mu z
vejicami mahali in vzklikali: Hozana
na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v
imenu Gospodovem. V spomin na ta
lep dogodek, tudi mi na cvetno nedeljo
prinesemo oljčne vejice in butare v cerkev in podoživljamo Jezusov slovesen
vhod v Jeruzalem. Je pa to pravzaprav
vhod v njegovo odrešilno trpljenje
in smrt, ki ga bo prestal na veliki
petek, ampak Bog človeka ni ustvaril
za trpljenje, temveč za srečo, ki jo bo
pokazal na veliko noč, ko bo trpljenje
in smrt premagal in na veliko nedeljo
veličastno vstal od mrtvih.
Vsak človek gre v življenju po poti
trpljenja. Vsi smo zapisani smrti. Toda
zapisani smo tudi vstajenju in večni
sreči. Le eno je potrebno, da se zavedamo, da kdor s Kristusom trpi in umrje,
s Kristusom tudi vstane v večno srečo.
Z žalostjo opažam, kako zadnje čase
mnogi naši farani umirajo brez povezanosti s Kristusom po zakramentih.
Še nedavno skoraj ni bilo Dobrepoljca,
ki pred smrtjo ne bi prejel obhajila in
drugih zakramentov. Starejši in vsi, ki
niso mogli v cerkev, so za prve petke
prejemali sveto obhajilo na domu.
Danes je malo takih, ki še povabijo

duhovnika, da jim prinese obhajilo.
Kako lepo je bilo, ko je prejšnji mežnar Stanislav Kostanjšek redno nesel
obhajilo v Zagorico vsako nedeljo tistim, ki niso mogli k maši. Tako so prvi
kristjani vedno nosili svojim domačim
in sosedom obhajilo, če niso mogli
k maši. Problem je v tem, da mi ne
pogrešamo obhajila, samo čudimo se,
zakaj kljub materialnemu blagostanju
nismo zadovoljni in srečni.
DELANJE BUTARIC bo na cvetno
nedeljo ob 14.00 v veliki veroučni sobi.
Prinesite vse potrebno s seboj. Pridite
starši in otroci, še posebno tisti, ki znate delati butare, da boste naučili mlajše.
Blagoslov butaric in spomin Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem bo
tudi pri jutranji sveti maši, ki bo na
cvetno nedeljo že ob sedmih, slovesno
pa bomo to obhajali v Ponikvah in pri
pol enajsti maši.
VELIKONOČNO
SPOVEDOVANJE
Včasih je veljalo pravilo, da kdor ni
opravil velikonočne spovedi in prejel
obhajila, ni smel jesti velikonočnega
žegna. V naši župniji v glavnem vsi
opravite velikonočno spoved. Seveda
bo zato tudi dosti priložnosti.
Šolarji bodo opravili velikonočno spoved pri verouku v tednu pred cvetno
nedeljo.
Že v soboto pred cvetno nedeljo pride k nam spovednik od drugod. Ob
20.30 bo spovedovanje pri maši v
Kompoljah.
Mladina ima tudi letos v petek, 8.
aprila, ob 18.00 v Ribnici srečanje s
pričevanjem in nato spovedovanje.

Lepo je, da se tega v čim večjem številu
udeležite.
Celo cvetno nedeljo bo spovedovanje
cel dan. Ob dveh pri križevem potu
bosta dva spovednika od drugod in
boste lahko mnogi opravili sveto spoved. Bo pa priložnost seveda tudi cel
veliki teden, ampak če je le mogoče,
opravite spoved čim prej.
Radijski misijon, ki bo na radiu OGNJIŠČE v tednu med tiho in cvetno
nedeljo, je tudi izredna duhovna pomoč za dobro pripravo na veliko noč.
SINODA ne vzbuja v naši župniji kake
posebne pozornosti. Nihče ne sporoča, kaj ga v Cerkvi, katere člani smo
vsi krščeni, moti, kaj bi on predlagal,
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da bi Cerkev živela veselo življenje
odrešenih in vsemu svetu kazala pot v
lepše in srečnejše življenje. Da bi vsaj
v kaki skupini o tem globlje govorili,
sem povabil prejšnjo nedeljo dve zakonski skupini, dve pa sta povabljeni
to nedeljo. Prejšnjo sem zaman čakal,
nobenega ni bilo. Mogoče bo to nedeljo kaj bolje, sicer pa je dokaz, da vas to
ne zanima in vam je vseeno. Podobno
je, kot če oče povabi otroke, da bi se
skupno pogovorili o življenju v njihovi
družini, pa ostane sam.
Papež želi slišati mnenja in predloge iz
vsega sveta, tudi iz dobrepoljske župnije. Žal, tega verjetno ne bo.
Čiščenje župnišča, veroučnih prostorov in okolice pred
Anton in vsi Prelesnik, obl., Z. v.
veliko nočjo bo v soboto,
Starši in bratje Jožkini, C.
9. aprila ob 14.00. Lepo
Karel in Kristina Lenarčič
bi prosili za to delo može
Za stanovitnost otrok v dobrem
in žene iz Predstrug.
Anton Mustar, obl.
Možje naj bi uredili
Ana in Jože Drnulc
okolico cerkve in župniStarši Žnidaršič in oba brata, V. 16
šča, žene pa da bi uredile
Vsi Hribski
notranjost župnijskih
Marija in Alojz Klinc, obl., C.
prostorov.
Za zdravje P
Pomoč Ukrajini lahko
Jože in Danica Oražem
nakažete tudi po naV zahvalo
kaznici, ki jo dobite pod
Zoﬁja Erčulj in vsi Lohkarjevi, obl., Preds.
korom.
Alojzija Vodopivec, 8. dan

8.00 Šteh in Žlajpah
19.30 Stanislav Tomšič
Alojzij Babič
7.00 Za farane in neverne
8.30 Za zdravje M. T.
Ana in Adolf De Cecco
10.30 Janez Novak, M. v., obl.
19.00 Vida Tomšič, obl., Vid.
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