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ZAHVALA DOBREPOLJU
Drage Dobrepoljke in dragi Dobrepoljci!
Obisk domovine je vedno nekaj lepega, posebnega. Obisk rodnega kraja je pa tisti
najslajši dodatek na najlepši in najokusnejši torti, ki si jo nekdo želi. Prav zanimivo
je, koliko ljudi mi je v vsem tem času pristopilo osebno, s pozdravi, in kar me je še
posebej ganilo, z zahvalo za vse mogoče … Veliko zahval je bilo tudi pisnih, vseh
sploh še nisem dojel, vse bi rad povzel v svojo zahvalo vam, vsem mojim dragim.
Takole. Dovolite, da tokrat storim nekaj hudomušnega: saj veste, da se človek ob
vsem, kar prejema,
počuti kot na razprodaji, na kateri
ima eno samo srce,
ki ga je Bog ustvaril
in se ga vsak polasti
z očitno in veliko
slastjo, kakor tat
velikega zakopanega
zaklada – previdno,
odločno – »moj
zaklad…« (Kje sem
že to bral?)
Tokrat bi rad jaz

prevzel vlogo tatu … Izbral si bom samo najboljša in najdragocenejša srca: župnikovo
in kaplanovo, ministrantska, pevska, pa tista iz levega in desnega prvega glida, enako
iz drugega, pa tista izpod kora in tiste, ki samo posedajo v zakristiji ali na koru,
bralska, mežnarska, tista z berglami, s hodalicami, na vozičku … Vse vas dragi moji!
Vsi vi ste, kakor je nekdo zapisal in kakor jo imenuje – delček mačkonove Afrike.
Torej, v zahvalo za vse to, kar ste in kar mi pomenite, vas bom ukradel in prešvercal
s sabo, pa tega sploh ne bo vedel nihče, samo Bog bo vedel za to… Na rentgenih
ne bo piskalo, v časopisih ne bo pisalo, ampak nič ne skrbite, ne bo vas zeblo niti za
hip, tudi če nastopijo nove poplave in če pride ledena doba, bo v mojem srcu vedno
prižgana ljubezen, samo za vas, ker ste najboljše darilo, ki ga od Boga prejemam in
se ga zavedam tudi takrat, ko nas ločujejo težave, ura in poti. Bogu hvala za vse in
lep pozdrav vsakemu posebej.
Tone Grm, vaš misijonarček
P. s.: Bi vas prosil, ne me prijaviti, samo stroške si boste nakopali!!!

Celodnevno češčenje v
Ponikvah
Prvo soboto v avgustu, letos je to 6.
avgust, dan po prazniku Marije Snežne,
imamo vsako leto ta lepi praznik v Ponikvah. Včasih je bil prav na praznik Marije
Snežne. Ker pa na delavnik mnogih ni
doma, smo češčenje prestavili na prvo
soboto v avgustu. V Ponikvah ta dan
pokažejo neverjetno vero in ljubezen do
Jezusa, živečega med nami. Čeprav ena
samo vas, se potrudijo in prihajajo k
molitvi izredno lepo.
Pričnemo vedno ob osmih, ko Jezusa
v svetem rešnjem Telesu izpostavimo.
Najprej se zberejo žene in dekleta, ob
devetih pa pridejo možje in fantje. Ves
čas je tudi spovedovanje in v glavnem
vsi opravijo sveto spoved. Ob desetih je
sveta maša.
S češčenjem nadaljujemo ob 16.00, ko
pridejo spet najprej žene in dekleta, ob
17.00 možje in fantje, ob 18.00 pa je

sklep, ko najprej zapojemo pete litanije
Srca Jezusovega, nato zahvalno pesem in
sledi še sveta maša.
Tudi od drugod ste lepo vabljeni ta dan
v Ponikve. Jezus je vsakemu pripravljen
prisluhniti in ga blagosloviti. Premalo
se kristjani zavedamo sreče, da nas Bog
tako ljubi.
Urejanje dvorišča v
Ponikvah
Med cerkvijo in mežnarijo je v Ponikvah
cerkveni prostor, ki služi najrazličnejšim
namenom. V času korone smo imeli
tam vsako nedeljo sveto mašo. Ko so čez
dvorišče pred leti kopali za kanalizacijo,
so prvotni asfalt uničili in smo hodili in
nosili pesek dolga leta v cerkev, saj občina ni izpolnila obljube, da bo postavila
dvorišče v prvotno stanje. Zadnje čase
je arhitekt Janez Gačnik naredil načrt za
dvorišče, za katerega bo občina prispevale en del, nekaj bo dala župnija, nekaj

pa boste morali zbrati verjetno vaščani. in malico, za prevoz pa poskrbi župnik.
O vsem vas bomo obvestili s posebnim
pismom. Bo pa končno verski in kulturni Križ na pokopališču
spomenik dobil lepo okolje, ki bo vsem
v ponos.
Kdor je bil te dni kaj v cerkvi, je lahko
opazil na mizi obnovljen korpus – pokopališki križ, ki ga bodo naši sosedje kmalu
Verouk v prihodnjem
postavili. Ob njem bomo posadili tudi
šolskem letu
kako drevje, pa tudi celotno pokopališče
Čeprav smo sredi počitnic, že resno mis- bi radi vsaj delno požlahtnili s kakim
zelenjem in okrasnim drevjem, da bo polimo na prihodnji verouk.
Vnaprej skušamo določiti čas verouka, kopališče gaj, kjer bi se obiskovalec spočil
da boste lažje urejali dodatne dejavnosti. in umiril. Zato ponovno prosimo, saj ste
Katehistinja Lidija Lohkar se vrača in Dobrepoljci pametni in kulturni ljudje,
bo prevzela v naši župniji 3 ure verouka. da to spoštujete, negujete in se veselite
Pripravo na birmo bo prevzel duhovnik lepe Božje njive, ki je poleg cerkve najbolj
Rok Pogačnik. Hvaležen sem vsem, ki ste obiskan kraj v dolini.
in ki še boste pomagali, saj je verouk bolj V ponedeljek smo z vodstvom občine in
kot učenje življenje in s svojim zgledom s strokovnjakinjo za urejanje parkov in
naredimo več kot z besedami. Za vse pokopališč pregledali, kaj bi se vse dalo
šolarje do vključno petega razreda bodo narediti, da bi bilo pokopališče v ponos
verouki ob pol osmih zjutraj, 6. razred in čast vsem. Ko bo narejen načrt, bo
naj bi imel verouk ob torkih popoldne, predstavljen in si ga boste lahko ogledali.
sedmi, osmi in deveti pa ob petkih po- Ponovna zahvala vsem, ki z veseljem in
poldne. V Kompoljah bo verouk ves v velikodušnostjo radi darujete za cerkev,
torek. 1. in 2. razred ob pol osmih, 4. zlasti ko sedaj obnavljamo glavni oltar,
razred ob 15.00, 6. razred ob 16.00 in ki je v primerjavi s stranskimi, ki so še iz
7. razred ob 17.00. Birmanci bodo imeli stare cerkve in so kamniti, zelo skromen
verouk skupaj na Vidmu. Na Ilovi Gori in ga skušamo s pozlatitvijo obogatiti in
olepšati. Z vašimi rednimi in izrednimi
bo verouk kot doslej ob četrtkih.
darovi, zlasti ob smrti vaših svojcev,
pa tudi ko darujete za cvetje in redno
Izlet cerkvenih
puščico, nekaj prihranimo, da lahko kaj
sodelavcev na morje
olepšamo. Pri mnogih se čuti resničnost
3. avgusta gremo z avtobusom za en dan svetopisemskega reka: »Gorečnost za
na morje ministranti, pevci otroškega tvojo hišo me razjeda.«
zbora in najlepše vabljeni učitelji verouka
in starši, zlasti manjših otrok. Zberemo OB SMRTI SVOJCEV SO
se pri sveti maši ob sedmih, nato pa takoj DAROVALI:
na avtobus in proti morju. Vračamo se
Ob smrti Ivana Brodnika je dal za 4 maše
proti večeru.
S seboj vzemite vse potrebno za kopanje brat Tone, za 1 mašo pa Justa Levstik.

Pon. 1. 8. Vid.
Alfonz Lig.

Tor. 2. 8.
Evzebij

Pon.
Vid.

Kom.
Sre. 3. 8. Vid.
Čet. 4. 8. Vid.
Janez Vianej I. G.
Pet. 5. 8. Vid.

Marija Snežna
PRVI PETEK

7.30 Ivan in Frančiška Kaplan, Vid., obl.
20.00 Starši Debeljak, Pon.
19.00 Frančiška Kos, 8. dan
Vsi Nackovi, Zg. 61
20.00 Milan Mustar, obl.
7.00 Za vse sodelavce v župniji
19.00 Kristina in Franc Žnidaršič, Vid., obl.
20.00 V zahvalo za milost vere
19.00 Milan Kovačič in Julka Zabukovec, Pdč.o
Antonija Mlakar, obl. Zg.

Sob. 6. 8. Vid.

8.00
10.00
16.00
19.30
Vid.
7.30
Ned. 7. 8.
Pon.
9.00
19. med letom
Sikst, Kajetan Br.vas 10.30
Vid.
19.00
JEZ. SPREM. Pon.
NA GORI Pon.
CEL. ČEŠ. Kom.

Pon. 8. 8. Vid.

Pon.
Tor. 9. 8. Vid.
Edit Štein Kom.
Sre. 10. 8. Vid.
Dominik

Lovrenc

Čet. 11. 8. Vid.

Hoč.
Pet. 12. 8. Vid.
Klara

Ivana Šant.

Sob. 13. 8. Vid.

Kom.
Vid.
Ned. 14. 8. Pon.
20. med letom
Maksimiljan Vid.
Vid.
Kolbe
Radegunda

7.30
20.00
19.00
20.00
7.00
19.00
20.00
19.00
8.00
19.30
7.30
9.00
10.30
19.00

Anton Cimerman, I. G.
Jože in Mara Brodnik
Za zdravje R.
Olga Novak
Kožarjevi i n Erčulovi, Zg.
Anka in Alojz Somrak, obl.
Za vse vaščane Br.vasi in neverne
Milan Strnad, obl., C.
Franc Poje, obl., Predst.
Marija Dragi, obl.
V zahvalo za Božje varstvo, Z.
Milka in Frenk Padar, obl., M. v.
Za srečno operacijo
Karolina Kastelic
Za zdravje pri živini
Jožefa Lohkar, obl., B. v.
Koželj in Strnad
Anton Žgajnar, 30. dan
Kristina Hren
Marija Hočevar, Pdč.
Ana Lohkar, obl.
Za farane in neverne
Uroš Somrak, obl.
Terezija Babnik, Vid.
Druž. Perko in Lazar, Zg.

Ob smrti ANTONA
ŽGAJNARJA so darovali: Dar za cerkev in za 4
maše sta dala žena in sin
Damjan. Po 2 maši sta
dala hčerka Jelka in sin
Aleš. Za 2 maši so dali
tudi Jureževi. Po 1 mašo
pa: Janez Drobnič, Joškini, Strahovi in Sprutovi.
Ob smrti FRANČIŠKE
KOS, roj. Babič, so darovali:
Brat Albin je dal dar za
cerkev in za 5 maš. Nečaki Klemen, Barbara in
Veronika so dali vsak dar
za cerkev in po 1 mašo.
Prav tako so dali dar
za cerkev in po 1 mašo
Sekundarjevi, Koširjevi,
nečak Marjan, nečakinja
Simona iz Lipljenj in nečakinja Nataša iz Žužemberka. Dar za cerkev in
za 2 maši je dala svakinja
Tončka iz Ljubljane. Po 1
mašo pa so dali sestrični
Milka in Tina, Frančiška
Marolt in Šinkovčevi.

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

