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SINODA DOMA
Simon Gregorčič je v svoji pesmi zapisal velike in večno veljavne besede:
En gorek rek – srce odpre, en ljub pogled – srce se vžge,
en hud pogled – srce mrje, en trd izrek – srce se stre …
Ko vedno znova poslušam in doživljam, kako so te besede resnične, bi vam kot vaš ostareli župnik nekatere stvari rad kot vaš dušni pastir ponovno povedal. Kakor za ves slovenski narod tudi za Dobrepoljce
velja, da ste delavni, sposobni za marsikaj, je pa močno navzoča tudi sebičnost in nevoščljivost. Ko sem
z nekim človekom govoril o zadnjih volitvah, mi je rekel: »Ali ste pričakovali drugačen rezultat? Saj
veste, da naš narod ne prenese sposobnih ljudi. Predsednik Janša in dosedanja vlada je pokazala toliko
sposobnosti, da jo naš »majhen« človek ni mogel prenesti.«
Kolikokrat je moral naš pisatelj Jaklič bežati iz Dobrepolja, ker je bil preveč sposoben in napreden. Kar
nekajkrat je župnik Mrkun jokal na prižnici, ker ga ljudje niso razumeli ali hoteli razumeti.
Gotovo nima nihče pravice vzporejati se s tema dvema velikima človekoma, ki sta živela med vami. Sam
doživljam med večino med vami veliko lepega. Zelo pa me boli ravnanje nekaterih, ki niste zadovoljni
prav z ničimer. Ponovno poslušam, kako ni dober
noben zdravnik, zato tudi nobeden ni hotel priti
k nam. Kmalu nihče več ne bo hotel biti župan,
ravnatelj pa tudi župnik ne. Kritizirate dom sv.
Terezije, ki je po državni anketi po kakovosti v
celi Sloveniji na četrtem mestu in se naši delavci
z vsemi močmi trudijo za kakovostno delo in
življenje.
A ne smemo biti krivični. Vidijo se in ven štrlijo
bolj slabe stvari kot dobre. V dolgih letih, ki sem
jih preživel med vami, sem doživel marsikaj, kar

mi ostaja v najlepšem spominu. Skušam razumeti tudi gospo, ki me je pred nekaj dnevi napadla, da
ne hodim dovolj na obisk v dom, ko sem ravno prihajal s pogreba, ki je bil zaporedoma peti v enem
tednu in sem pri svojih letih komaj še stal na nogah. Hitela je pripovedovati, kako ona poleg službe
in družine najde še čas za očeta v domu, in ji nisem mogel niti povedati, da jaz zaradi dela in starosti
ne morem niti na obisk k svoji težko bolni sestri. Vsak pač vidi samo sebe, ne potrudi pa se vživeti v
drugega. Veliko veselje pa sem občutil, ko sem dobil nov avto in so me v Ponikvah počakali pevci, mi
čestitali in se veselili, da končno imam avto, ki se moji starosti prilega, je bolj varen in starega človeka
že sam bolj ščiti. Pa tudi, ko je žena, ki redno prispeva za biro in vse druge dajatve, ko ji je nek mož, ki
ničesar nikoli ne da, omenil, da si je župnik kupil dober avto, rekla: » S tistim, kolikor mu jaz dam, si
ga ni mogel, s tvojim, ki nič ne daš, pa še manj, zato se nimaš kaj vtikati.«
Res veliko je plemenitih in poštenih ljudi. Kako sem hvaležen možu, ki sam pride in pokosi župnijski
vrt, saj ve, da župnik poleg vsega dela in svojih let tega ne more. Vsak ponedeljek nas pekarna Blatnik
razveseli z okusnim kruhom za cel teden. Danes je prišla žena, ki ji je že pred več kot mesecem umrl mož
in je izpadel zanj 30. dan, da se pogovoriva, kdaj bi se dal opraviti. Brez očitkov, z vso uvidevnostjo, da
je pogrebov ogromno, da domači včasih ne želijo tega in onega in da se je motiti človeško. Hvala tudi
vsem za razumevanje vseh pomanjkljivosti, ponovno hvala vsem, ki ste priskočili na pomoč pri verouku,
hvala vsem pevcem in voditeljem zborov, hvala ključarjem, ki nekateri z neverjetno ljubeznijo skrbite
za svoje cerkve, hvala odličnemu ŽPS, ki z vso odgovornostjo dela in predlaga marsikaj spodbudnega,
hvala za vsako pozornost in vsak dar, saj s tem pokažete svojo nesebičnost in velikodušnost, ki je je na
svetu vedno manj.
Ponovno vas spomnim besed pokojnega nadškofa Šuštarja: »Bodimo si prijazni sopotniki v življenju, saj življenje že vsakemu prinaša dovolj težav.« Sicer pa križi in nerazumevanje nujno spadajo
k službi vsakega, ki želi hoditi za Kristusom. On je jasno povedal: »Če so mene preganjali, bodo
tudi vas. Učenec ni nad učiteljem!« Vsi pa se moramo zavedati, da bomo za svoje besede in dejanja
prej ali slej dajali odgovor.

SREČANJE DRUŽIN PRI
NOVI ŠTIFTI

V času, ko se pripravljamo na sinodo in ko vsak
vernik razmišlja in se pogovarja, posebno pa
posluša Svetega Duha, kaj On govori Cerkvi, ki
je Kristusovo skrivnostno telo, Božje ljudstvo,
odrešeno s Kristusovo krvjo, brez katere se nihče
ne more zveličati. Po njej Kristus odrešuje vse
človeštvo, ne glede na to, ali nekdo spada vanjo ali
ne, da le živi po svoji vesti in si prizadeva, da dela
dobro in se varuje hudega. Ribniška dekanija ima
znano in priljubljeno romarsko svetišče pri Novi
Štifti, kamor bomo v soboto, 18. junija, poromali.
Več o romanju v naslednjih oznanilih.

IZ SEJE ŽPS

6. redno sejo je imel naš ŽPS v ponedeljek, 9. maja.
Nekaj članov se je opravičilo, imeli pa smo goste
iz župnije Struge, saj so teme, ki jih obravnavamo,
iste za vse župnije.
Glavna tema je bila: Sv. Jožef, zgled družinskim

očetom. Poudarili smo, kako postane pravi oče
samo tisti, ki odgovorno prevzame skrb za otroka.
Hvala Bogu, kar veliko je očetov, ki z vso odgovornostjo skrbijo ne le za telesni blagor otrok,
ampak tudi za celostno vzgojo in dajejo svojim
otrokom čudovit zgled poštenega, delavnega pa
tudi vernega človeka.
V nadaljevanju smo govorili o romanju družin pa
tudi o nekaterih nedeljah, ki so za vso župnijo pomembne, kot so velika noč, praznik prvega svetega
obhajila in farno žegnanje, ko večina vernikov tudi
iz Ponikev pride na Videm, da takrat ne bi bilo
nedeljske maše v Ponikvah. Danes skoraj ni hiše,
ki bi ne imela avtomobila, na Vidmu so takrat po
tri maše v različnih časih in bo vsakemu omogočen
obisk svete maše. Sicer pa moramo zaradi malega
števila vernikov omenjene dni neskončno hiteti
in vse opraviti na brzino. Zavedajmo se, da bo
duhovnikov vedno manj, starost duhovnikov pa
je vedno višja.

Prošnje procesije in
praznik vnebohoda

Pred praznikom vnebohoda, ki je letos 26. maja,
so tri dni prošnje procesije.
Že zadnjič sem pisal, kak namen imajo te procesije.
Z njimi se Bogu zahvaljujemo, obenem pa ga prosimo za materialne dobrine, kot so hrana, obleka in
podobno. Ker živimo v času in kraju blagostanja,
morda tega dosti ne občutimo, pomislimo pa samo
na toliko beguncev tudi med nami, pa bomo bolj
hvaležni za vse, kar imamo.
Praznik Gospodovega vnebohoda je zelo pomemben, saj z njim Jezus vsem kaže, da je naša
domovina v nebesih, kjer je On in kamor mi vsi
potujemo po zemeljskem življenju. Ta dan bi se
moral vsak veren človek s posebno zavzetostjo
udeležiti svete maše in misliti in se veseliti svojega
večnega doma in prostora, ki si ga v nebesih gradimo celo življenje.
V ponedeljek, 23. maja, pa se bomo zbrali v Podgorici ob 19.00, v torek, 24., v Podpeči in v sredo,
25., v Podgori. Povsod se zberemo pri kapelici,
pričnemo s petjem litanij vseh svetnikov in gremo
v tamkajšnje cerkve, kjer bomo imeli sveto mašo,
prebrali šmarnice in zapeli na koncu še kratke litanije Matere Božje. Zelo lepa in prisrčna pobožnost,
ki bo Bogu in Mariji prijetna, nam pa v blagoslov
in duhovno pomoč.

BINKOŠTI

Binkošti so tretji največji praznik, praznik Svetega
Duha, ki danes v Jezusovem imenu vodi ves svet,
zlasti Cerkev navdihuje in ji kaže pot odrešenja.
Ta dan nas vse, ki smo že prejeli sveto birmo, spominja na ta velik dar, zato vas vabim, da pridemo
in se zahvalimo, obenem pa goreče prosimo za
njegove darove.
Darovanje za zavarovanje duhovnikov bo v
naši župniji v nedeljo, 29. maja, pri vseh mašah.
V imenu škofov in duhovnikov, ki so te pomoči
deležni, se vam iz srca zahvaljujemo.
Novi ministranti bodo imeli vaje za ministriranje v
petek, 27., pa večerni sveti maši. Po prvem svetem

obhajilu v naši župniji sprejemamo nove ministrante. Dva dečka sta se že prijavila iz višjih letnikov,
iz tretjega razreda pa vabimo vse, ki resno želijo na
tako lep način sodelovati pri mašah, da pridete v
petek na vajo. Po nekaj vajah boste na binkoštni
praznik pri sveti maši sprejeti med ministrante.
Darovi za krašenje, ki jih zberete po vaseh, da
nabavimo gobe in cvetje, kadar ga doma ni, so že
zbrali in prinesli iz Bruhanje vasi. Najlepše se vsem
darovalcem zahvalimo.
Prav tako lepa zahvala vsem, ki še vedno radi darujete kak dar za obnovo cerkve svetega Antona.
VEROUČNA SPRIČEVALA boste dobili učenci,
ki ste obiskovali letos verouk na binkoštni praznik,
5. junija po pol enajsti maši na Vidmu. Če kdo ni
vrnil spričevala, naj to stori čim prej. Podpisana
boste prinesli nazaj k procesiji na praznik sv.
Rešnjega telesa, 16. junija, in jih oddali svojemu
katehetu pred procesijo. Vse, ki poučujete verouk,
lepo vabimo na sestanek v nedeljo, 29. maja, po
večerni sveti maši.
Zlata poroka Franca in Ane Hočevar iz Podpeči bo
v soboto, 28. maja, s sveto mašo ob 10.30.
Priprava na krste bo v četrtek, 2. junija, ob 20.00.

OB SMRTI SVOJCEV SO
DAROVALI:

Ob smrti JOŽICE ŠTUPNIK so darovali: mož in
otroci so dali dar za cerkev in za 1 mašo. Fani Francelj z družino je dala dar za cerkev in za 5 maš. Dar
za cerkev in za 2 maši so dali Jeričevi, Z. v. Dar za
cerkev in po 1 mašo so dali: Franci Prelesnik, Rezka
Hočevar, Marta Šuštar in Petra Jančar. Martina in
Toni Grandovec sta dala dar za cerkev. Po dve maši so
dali: Masljevi iz Ribnice in sorodniki iz Prekmurja.
Po eno mašo pa: Tomoževi, Z. v., Marija Nučič,
Alenka Levstik z družinama in Nada Krivec.
Ob smrti ŽAKA KOVAČIČA so darovali: dar za
cerkev in za 5 maš starši, dar za cerkev in za 3 maše
stari starši. Dar za cerkev in za 5 maš Žnidaršičevi,
Hoč., Dar za cerkev in po 2 maši sta dali teti Štefka
in Damjana. Dar za cerkev in 1 mašo so dali Jagrovi
iz Kom. Dar za cerkev je dala druž. Kastelic iz Predst.
Po 3 maše so dali: družina Strnad iz Vel Poljan in
Petra, Vesna ter Boštjan z družino. Po 2 maši sta dala
Marija in Janez, ter Ljubičevi iz Zg. Anica Štrubelj
je dala dar za Karitas. Po 1 mašo pa so dali: družina

Pon. 23. 5. Pdc.

Servul
PROŠN. DAN Pon.

Tor. 24. 5. Pdč.

Marija Pomag.
PROŠN. DAN Kom.

Sre. 25. 5. Pdg.

Beda, PRO.D.

Čet. 26. 5. Vid.

VNEBOHOD
GOSPODOV
Filip Neri

Pet. 27. 5.

Alojzij Grozde

Vid.
Kom.
Pon.
Vid.

Sob. 28. 5. Vid.
Avguštin

Kom
Vid.
Ned. 29. 5. Pon.
7. VELIKON.
Maksim Em.
Pavel VI.

Vid.
Vid.
Pon. 30. 5. Vid.
Kancijan

Pon.

Tor. 31. 5. Vid.

Obiskanje D.
M.

Kom.

Sre. 1. 6.

Vid.

Čet. 2. 6.

Vid.

Pet. 3. 6.

I. G.
Vid.

Justin

Marcel,
Erazem

PRVI PETEK

Sob. 4. 6.

PRVA SOB.

Ned. 5. 6.
BINKOŠTI
Bonifacij

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

19.00 Kristina Hren, 8. dan
Aleksey Fedoseev, 8. dan
19.00 Anica in Ivan Novak
19.00 Franc Novak, 8. dan
Marija Hočevar in Marija Gorjup
19.00 Oba Jožeta Mustar, obl.
19.00 Vsi Lovšetovi, Pdg.
Marija Bradač in vsi Tekavčevi
9.00 Ljudmila Peterlin, 30. dan
19.00 Jože Klančar, 30. dan
Terezija in Alojz Boštjančič, obl.,V. 9
19.30 Strnad in Mesojedec, K. 60
20.00 Vsi Tabakovi
19.00 Tone Kastelic, obl., C.
Tina Zevnik, obl., M. v.
8.00 Rozalija Mihelič, Zg.
Stane Boštjančič
19.30 Vsi pok. Štihovi, Komp.
7.30 Za farane in neverne
9.00 Nace Meglen, obl.
Marjan Debeljak
10.30 Milan Zevnik, obl., Pdc.
19.00 Anton Novak, M. v., obl.
19.00 Jožica Štupnik, 30. dan
Žak Kovačič, 30. dan
19.00 V zahvalo za zdravje N
19.00 Franc Novak, 30. dan
Vsi Kastelic in Tomšič, obl., Vid.
19.00 Marjan Strah in vsi Grm, obl.
Milena in Anton Adamič, obl.
7.00 Vsi Johinovi
Milena Rudman
19.00 Vsi Jožetovi, Vid.
Karolina Kastelic, Zg.
19.00 V zahvalo
19.00 Franc Babnik, Vid.
Franc Marolt, C.
8.00 Jože, Mojca in Zarika Šuštar, obl.
19.30 Starši in Stanislav Tomšič
7.30 Za farane in neverne
9.00 Franc Juvanc, obl.
Alojz Oblak, obl.
10.30 Lavra Prijatelj, obl., Kom.
V zahvalo za ver. leto
19.00 V zahvalo za Božjo pomoč M.

Oražem, Matjaž iz Gaberja, Ema
Zevnik, Brigita Pirc, Urša z družino, Cingerletovi otroci, Volekovi,
Štihovi iz Zg. in Jožefovi.
Ob smrti FRANCA NOVAKA
so darovali: dar za cerkev in po
1 mašo: žena, sin Boštjan in sin
Franci ter družini Hočevar in
Lumbar. Dar za cerkev in za 5
maš je dala družina Zrnec. Dar
za cerkev sta dala Franc in Marija
Zrnec ter Slavka in Marija iz Ponikev. Za 4 maše so dali: Janika,
Jože, Marija in Aleš. Za 1 mašo
pa Letonjevi iz Pdg. in Simon z
družino. Martina in Toni Grandovec sta dala dar za cerkev.
Ob smrti ALEKSIYA FEDOSEEVA je dala žena dar za cerkev
in za 1 mašo, sošolci in sošolke
hčerke so dali za 2 maši, molivci iz
Kompolj za 4 in Mustarjevi za 1.
Ob smrti KRISTINE HREN
so darovali: dar za cerkev in za 3
maše domači in hčerka Kristina
z družino. Dar za cerkev in
po 2 maši so dali sestra Anka,
sestra Bernarda in sestra Marija
z družinami. Dar za cerkev in
po 1 mašo so dali: druž. Zaletelj
iz Kužljevca, Gregorjevi, Jože
Žnidaršič, Škrljevi, Jakičevi iz
Z. v. in Stamačevi iz Lj. Za maše
pa so darovali. Po 5 maš družina
Hozjan in Eli Grm. Po 2 maši
Baharjevi, Marija in Milena iz
Pon., Anka in Janez Žnidaršič.
Po 1 mašo pa: Staretovi, Monika
Hozjan, Rozi Adler, sestrična
Anica iz Gradeža, bratranec Janez, Mihcova Lenči, Mežnarjevi
iz Vidma, Marjana Bojc, Jože,
Martina Strnad in Boštjan Hren
iz Ceste.

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

