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HVALA
Ena najlepših besed, ena najpomebnješih besed, ena najbolj polnih besed je to. Nedelja
po vseh svetih je zahvalna nedelja. Hvaležnost, zahvala je pri kristjanih zelo cenjena.
Vsaka sveta maša je velika zahvala Bogu za vse dobrote, saj se verni zavedamo, da v
Njem živimo, se gibljemo in smo in da vsak dan okušamo darove Božje dobrote. Na
zahvalno nedeljo se bomo Bogu zahvalili za življenje in vse, kar nam daje tudi po svojih
stvareh, zlasti po ljudeh, s katerimi živimo.
V znamenje hvaležnosti vsak župnik vsako nedeljo in zapovedan praznik daruje sveto
mašo za svoje farane. Tako kot oče župnije kliče Božji blagoslov in pomoč na vse, ki
so mu zaupani. Za toliko stvari se moramo duhovniki vedno znova zahvaljevati svojim
vernikom. Vedno gre naša zahvala najprej najožjim sodelavcem: duhovnikom, članom
ŽPS, mežnarjem, katehistom, ključarjem, organistom in pevcem, ministrantom,
bralcem, pritrkovalcem in čistilcem, prinašalcem rož za krašenje cerkve in vsem faranom, ki skrbite, da vaši duhovniki nismo
v duhovnem in materialnem pomanjkanju.
Mnogi radi dajete za biro ali na kak drug
način dokažete, da smo duhovniki vaši, nas
potrebujete in nas imate radi.
Celi župniji smo hvaležni, da skrbite in
denarno podpirate toliko cerkvenih stavb in
dejavnosti. Tudi naše podružnice in druge
stavbe so lepo vzdrževane in vsi veste, koliko
denarja to stane. Hvala za vse nasvete, predlo-

ge, spodbude, brez katerih bi župnija slabo živela. Skupno se trudimo, da bi naredili
čim več dobrega za Boga in za ljudi, kot je rada dejala sveta mati Terezija. Te dni sem
govoril z neko ženo, ki je posebno radodarna, ne le do nas, tudi v službo nese, kar ima
in vidi, da bi komu prišlo prav. Pa je rekla, da jo najbolj žalosti, kadar ji za to prinesejo
kavo ali kaj drugega, saj želi narediti dobro in veselje človeku, ne pa dobiti vrnjeno.
Prejšnjo nedeljo smo vsi lahko občutili, kaj je naredila in še dela župnijska KARITAS.
Naše lepo skupno praznovanje v cerkvi in zunaj nje je bilo dokaz žive župnije. Vsem
in za vse samo BOG POVRNI!
Naši hvaležnosti se pridružuje tudi g. nadškof in na vse prosi Božjega blagoslova.
Zahvala ob 30-letnici Župnijske Karitas Dobrepolje
»Danes hočem biti srečen ob zavesti,
da sem ustvarjen zato,
da lahko osrečujem druge.«
(Sv. Janez XIII)
V nedeljo, 23. oktobra 2022, smo praznovali 30. obletnico delovanja župnijske Karitas
(ŽK). Ob tem smo izdali knjižico,« Skupaj delajmo za dobro«, kjer smo predstavili delovanje Karitas v Župniji Dobrepolje in v Župniji Struge. Dobite jo v župnijski cerkvi
pod korom.
Najprej smo se s Sv. mašo zahvalili Bogu za vsa leta delovanja, saj poznamo Jezusove
besede, »da brez njega ne moremo storiti ničesar« (Jn 15,5). Hvala Bogu, da je dal moč,
pogum, zdravje in sposobnosti ljudem, ki so ustanovili župnijsko Karitas, v njej zavzeto
sodelovali in opravljali pomembne funkcije.
Po maši je bil prisrčen kulturni program, ki so ga izvedli: otroški pevski zbor pod vodstvom Tine Kadunc – Tiane, Ela Šinkovec in David Kadunc - klaviature, Petra Mihelič
- flavta, Veronika Lavrič – citre in Zagoriški fantje. Iskrena hvala vsem nastopajočim, ki
ste polepšali in popestrili praznovanje.
Praznovanja se je udeležil tudi generalni tajnik Škofijske karitas Ljubljana g. Jože Kern,
ki je zbrane nagovoril, se zahvalil sodelavcem Karitas in podelil zahvale. Posebej smo se
zahvalili g. Stanetu Kostanjšku, ki je zelo predano in požrtvovalno vodil Karitas 18 let,
našima duhovnikoma, g. župniku Francu Škulju in g. Marinku Bilandžiču, ki zavzeto
spremljata in podpirata delo ŽK, sodelavkam, ki so prostovoljke ŽK že vseh 30 let in
Zalki Jeršin, ki kot prostovoljka vodi tečaj slovenščine za begunce.
Po prireditvi smo se, kot ena velika župnijska družina, zbrali pred cerkvijo na pogostitvi.
Ob tem se še posebej zahvaljujemo podjetnikom, ki ste z donacijami (denarnimi ali
materialnimi prispevki) omogočili praznovanje 30-letnice delovanja in izdajo knjižice.
Hvala gospodinjam za kulinarične dobrote, Zavodu Sv. Terezije za pripravo hrane, hvala
gasilcem za klopi in mize. Hvala obrtnikom, ki ste zdaj ali kadarkoli opravili brezplačno
kakšno delo za potrebe Karitas. Hvala Občini Dobrepolje za sredstva, ki jih dobimo iz
razpisa za pomoč humanitarnim organizacijam.
Hvala bivšim in sedanjim sodelavcem in sodelavkam, tistim, ki redno sodelujete in tistim, ki občasno priskočite na pomoč. Še posebno smo hvaležni mladim prostovoljcem
in prostovoljkam in upamo, da se nam bo priključil še kdo. Sodelavci Karitas delujemo
brez kakršnih koli osebnih koristi. Darujemo svoj čas in energijo, pogosto tudi finančna

sredstva za lajšanje težav pomoči potrebnim. Vemo, da nismo popolni in ne moremo
rešiti vseh stisk sveta. Vsak naredi kar zmore in zna.
Zavedamo se, da ste sodelavci Karitas vsi ljudje dobre volje, ki vidite sočloveka v stiski in
radi pomagate in vsi ki ste kadarkoli in na kakršen koli način podprli delo Karitas. Brez
vas ne bi šlo. Bog vam povrni za vse dobro. Vsako dobro delo, ki je narejeno s srcem in
ljubeznijo do bližnjega, je drobna lučka, ki sveti v temno stran sveta.
Marta Šuštar

SESTANEK KLJUČARJEV
V ponedeljek, 7. novembra, bo letni sestanek vseh ključarjev naše župnije. Oni
so gospodarski svet, ki je odgovoren za vse
materialne stvari župnije.
Nad njimi je sicer še gospodarski svet, ki
pa v glavnem le podpisuje, kar sklenemo
in naredimo. Med ključarji je tudi Brane
Brodnik, ki je tudi član mešanega zbora,
predvsem pa predsednik sveta doma Svete
Terezije. Svet potrjuje sklepe, ki jih vodstvo
doma predlaga. V samo poslovanje se svet
sicer ne vtika, saj ima odlično direktorico,
priznano tudi od državnega sveta vseh
domov Slovenije, kjer je tudi članica. Kot
računalniški strokovnjak pa ne le svetuje,
ampak tudi ureja, kar je v zvezi z računalništvom in elektriko v cerkvi. Naj mu Bog vso
pomoč in vsa svetovanja bogato poplača.
Velika sreča je imeti človeka, ki se na stvari
razume in jih hoče v Božjo čast in dobro
vseh narediti.
Na splošno naši ključarji z vso zavzetostjo
skrbijo za svoje cerkve. O opravljenem delu
in načrtih se bomo na sestanku pogovarjali
in potem vsej župniji poročali.
BLAGOSLOVILI SMO
CERKVENO DVORIŠČE V
PONIKVAH
Dne 23. oktobra smo v Ponikvah blagoslovili dvorišče med cerkvijo in mežnarijo.
K sveti maši, ki smo jo imeli zunaj, se je
zbrala lepa množica, saj so vaščani povabili
sorodnike tudi od drugod, pa tudi iz ostale

župnije je prišlo kar precej ljudi. Navzočih je
bilo tudi nekaj obrtnikov, ki so dela izvajali.
Presenečen sem bil, ko mi je eden izmed
njih prinesel celo darilo in nekaj njihovega
prispevka v denarju, kar bomo seveda dali za
poravnavo stroškov. Ponikovci radi prispevate za cerkev. Zelo sem ganjen, ko nekdo
ob vsaki večji potrebi ali nabirki v manjši
bankovec zavije večjo vsoto, po Jezusovi
besedi naj ne ve tvoja levica, kaj dela desnica.
Bog vidi skrivno dobroto!
Zelo prijetno je bilo tudi na srečanju in
druženju po sveti maši, saj so nam skrbne
gospodinje pripravile bogate agape in smo
se dalj časa zadržali v prijetnem druženju.
Bogu in vsem hvala!
REDNA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 21.
novembra, ob 19.00 v sejni sobi župnišča.
Dnevni red boste dobiti po e-pošti.
DRUŽINSKE IN MLADISNKE
MAŠE
O družinskim mašah sem vam že kar nekajkrat pisal in govoril. Te bodo redno vsak
mesec. Pri njih skuša sodelovati vsa župnija,
od najstarejših do najmlajših, s petjem, molitvijo, branjem Božje besede, prošnjami in
zahvalami. Pesmi izbiramo take, ki jih vsaj
do neke mere poznajo tudi starejši člani
župnije. Te naj bi postale železni repertoar
župnije in jih lahko pojemo kadar koli. Pri
njih bodo obvezno sodelovala po dva razreda šolarjev, kjer naj bi se učili sodelovanja
pri sveti maši.
Mladinske maše, ki bodo občasno, pa naj bi

Pon, 7. 11. Vid.

Sre. 16. 11. Vid.

7.30 Pečnikovi, Pdc. 9
18.00 Ata in sin Franci Pavlin
18.00 Franc in Frančiška Marolt, obl., Zd. vas
Vida Tomšič, Videm
18.00 Marija Prijatelj, obl., K. 30
18.00 Irena Glač, obl., Cesta
Tončka Grozdina
18.00 Franc Blatnik, C.
Terezija in Stane Mrkun, obl., M. v.
17.00 Dana Zajc iz Čušperka
18.00 Franc Zaletel, I. G.
8.00 Danijela Jeršin, obl., C
Danijela in Janko Krničar, obl., V.
17.30 Antonija Zupančič
7.30 Marija Adamič in vsi Mohorjevi
9.00 V zahvalo M. G.
10.30 Za vaščane Podpeči in vse farane
18.00 Vsi Samčevi, Pdč. 14
7.30 Vsi Gašperjevi in Pečjakovi, I. G.
18.00 Vsi Shawishevi
18.00 Danijela Volek, obl., Zg.
18.00 Hedvika Kastelic, 30. dan
Marija in Jože Škoda
18.00 Slavko, Ana in Alojz Kastelic, obl., C

Čet. 17. 11. Vid.

18.00 Po namenu I. Z.

Pet. 18. 11. Vid.

18.00 Tone Novak, obl., Vodice
Anton in Marija Nose, obl., Pred. 19 b
8.00 Jože, Mojca in Zarika Šuštar
17.30 Anton Hren, obl.
7.30 Za farane in neverne
9.00 Lado Strnad, obl.
10.30 Povzinovi, C.
18.00 Družina Nose in Zupančič

Pon.
Tor. 8. 11. Vid.
Engelbert
Bogomir

Kom.
Sre. 9. 11. Vid.
Božidar

Čet. 10. 11. Vid.
Leon veliki

Pet. 11. 11. Pdč.

I. G.
Sob. 12. 11. Vid.
Martin

Jozafat

Ned. 13.11.
33. med letom

Stanislav
Kostka

Pon. 14. 11.
Lovrenc

Tor. 15. 11.
Albert Veliki

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

Marjeta Škotska
Elizabeta Ogrska

Roman

Sob. 19. 11. Vid.

Kom.
Vid.
Ned. 20.11. Pon.
34. med letom
Kristus Kralj Vid.
Vesoljstva Vid.
Matilda

pripravljali v glavnem mladi
s petjem in igranjem, ki ga
oni premorejo in je blizu
predvsem mladim ljudem.
Pripravljajo naj jih pri mladinskem verouku animatorji
pa tudi birmanci in drugi
šolarji, zlasti tisti, ki obiskujejo oratorij. Prva taka maša
bo 27. novembra ob pol
enajstih.
ŽEGNANJE V PODPEČI
na Martinovo nedeljo bo 13.
novembra ob pol enajstih.
Tudi na sam god sv. Martina,
11. 11., bo v Podpeči sveta
maša, in sicer že ob 17.00.
OB SMRTI
SVOJCEV SO
DAROVALI:
Ob smrti HEDVIKE KASTELIC so darovali dar za cerkev in za 5 maš domači. Za 6
maš so dali vaščani Sv. Gregorja. Molivci iz Kompolj so
zbrali za 5 maš. Za 4 maše so
dali Knavsovi. Po tri maše sta
dala brata Bogdan in Stane
ter Janez, Ana in Marija. Po
2 maši so dali: sestra Minka,
sestrična Milena z družino
in sestrična Pavla. Po 1 mašo
pa so dali: Nevenka Novak
z druž., Strahovi s Ceste,
Majda Drobež iz Ponikev,
Debeljakovi, Mustarjevi in
Ana in Jože iz Zdenske vasi.
Ob smrti Dane Zajc iz
Čušperka so dali Jakopičevi
za 1 mašo in dar za KARITAS.
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