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št. 3, 8. februar 2015

In k njemu pride gobavec

in ga na kolenih prosi:

»Če hočeš, me moreš očistiti.«

Jezus se ga usmili,

stegne svojo roko in

se ga dotakne ter mu reče:

»Hočem, bodi očiščen.«

In takoj je gobavost izginila

in je bil očiščen.

Takoj nato ga je Duh

odvedel v puščavo.

Bil je v puščavi

štirideset dni in

satan ga je skušal.

Živel je med zvermi

in angeli so mu stregli.

(Mr 1, 12–13)



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

DVE PRILOGI boste dobili v teh Ozna-
nilih. Kot vsako leto bo župnijski kole-
dar važnejših praznovanj in dogodkov, 
da lahko vnaprej načrtujete svoje obve-
znosti. 

Druga priloga pa je program Ignaci-
jevega doma duhovnosti v Ljubljani. V 
njem boste našli mnogo ponudb za po-
globitev svoje duhovnosti. Toplo pripo-
ročamo!

Zadnja seja 
dosedanjega ŽPS in 
izbor novih članov ŽPS

Na 2. postno nedeljo, 1. 3. 2015, bo po 
vseh župnijah v Sloveniji potekal izbor 
novih članov župnijskih pastoralnih sve-
tov (ŽPS). Zato vas že sedaj prosimo, da 
molimo v ta namen, da bi vsi izvoljeni 
iz župnije z veseljem sprejeli to posve-
tovalno in delovno nalogo v naši župniji. 
Namreč ŽPS je župnikovo posvetovalno 
in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in 
izvaja pastoralno delo v župniji.

Zadnja seja dosedanjega sestava bo v 
ponedeljek, 16. februarja, ob 19.00. Pri-
dite vsi, da se pogovorimo o izboru no-
vega ŽPS in se Bogu zahvalimo za vse, 
kar smo v tem mandatu naredili.

V ŽPS je lahko izbran vsak župljan, ki 
je dopolnil 16 let in je prejel zakramente 
uvajanja (krst, birmo, spoved in obhaji-
lo) ter ga oblikujejo trdna vera, nravno 
življenje in razsodnost.

Člane lahko predlaga vsak župljan, ki 
je dopolnil 16 let in prejel zakramente 

uvajanja. Podrobnejša navodila za izbor 
bomo napisali v naslednjih Oznanilih.

Duhovne vaje birmancev potekajo le-
tos v Leničevem domu blizu Kostanjevi-
ce. Prejšnji teden je bil na duhovnih va-
jah 9. razred, ta konec tedna pa bo šel 8. 
razred. Po odmevih birmancev so z du-
hovnimi vajami zelo zadovoljni in imajo 
lepo izkušnjo, da se bodo tudi v priho-
dnjih letih radi odločili kdaj za duhovne 
vaje, ki vsakemu pomagajo, da poglobi 
svojo vero, utemelji in utrdi svoje notra-
nje življenje, obenem pa se poveže tudi 
s prijatelji. V življenju nihče ne more po-
tovati sam, ampak smo povezani z mno-
gimi ljudmi. Lepo je potovati s tistimi, ki 
te imajo radi in so ti pripravljeni vedno 
nuditi pomoč.

Kot župnik sem posebno hvaležen na-
šim številnim animatorjem, ki birmance 
vodijo in usmerjajo tako na duhovnih va-
jah kot v birmanskih in interesnih sku-
pinah. Bili smo že deležni čudovite upri-
zoritve, ki nam jo je pripravila dramska 
skupina. Pritrkovalci tudi vztrajno vadi-
jo in upamo, da jih bomo kmalu lahko 
slišali iz naših zvonikov. Morda bi pred 
začetkom postnega časa, ko za nekaj 
časa preneha potrkavanje, npr. v soboto 
ob treh ali v nedeljo pred mašami poka-
zali, kaj so se naučili. Pripravljeni pa so 
tudi počistiti cerkev in narediti marsikaj 
za župnijo.

Tudi pevska interesna skupina se pri-
pravlja, da bo enkrat razveselila župnijo. 
Člani biblične in animatorske skupine 
pa se poglabljajo in duhovno pripravlja-
jo, da bodo prevzeli svoje odgovornosti. 



Imam občutek, da se letos izredno lepo 
in odgovorno pripravljamo na sveto bir-
mo.

Drugo predavanje o sveti birmi bo za 
starše in birmance v nedeljo, 22. febru-
arja, po večerni maši. Predavala bo dr. 
Polona Vesel Mušič. Vsi lepo vabljeni!

Pepelnica in postni čas

V sredo, 18. februarja, je pepelnica, 
začetek postnega časa. Ko smo eno iz-
med nedelj nazaj poslušali, kako so se 
na Jonovo pridigo spokorili Ninivljani, 
smo lahko spoznali, kako velika stvar je 
oznaniti lepo stvar, kako pomembno je 
oznanilo sprejeti in ga z Božjo pomočjo 
uresničiti. Vsako leto znova nas postni 
čas spomni, kako je potrebno pogledati 
vase, ob Božji besedi premisliti, v čem bi 
se lahko spreobrnili, se poboljšali, začeli 
novo življenje, ki vedno prinaša novo ve-
selje in novo srečo.

Poleg rednih postnih vaj, ki vsebuje-
jo telesni post in delno odpoved hrani, 
pijači, drugim razvadam, pripravljenosti 
za dobra dela, bolj potrpežljivo nositi 
svoj križ, več moliti, biti bolj potrpežljiv 
in dober do svojih bližnjih, izkoristimo 
ta sveti čas tudi za duhovno poglobitev. 
Kdor more, naj gre na kako duhovno 
poglabljanje, doma pa se udeležimo po-
stnih predavanj, križevega pota, delav-
niške maše in se v premišljevanju Jezu-
sovega trpljenja pripravljajmo na veliko 
noč, ki vsako leto prinese celi župniji 
novo življenje.

Skušajte se v čim večjem številu ude-
ležiti na pepelnico spokornega dejanja 
pepeljenja; odrasli in zdravi se zavestno 
postimo. Strogi post je samo še na veliki 
petek, vse petke v postu pa smo se dol-
žni zdržati mesa in mesnih jedi. Nava-

dne petke v letu to lahko nadoknadimo 
s kakim drugim dobrim delom, v postu 
pa to ni mogoče. Naša zavestna pokora 
in dobra dela so dokaz, da Božje odre-
šenje jemljemo resno. Premišljevanje 
Kristusovega trpljenja nas vedno znova 
spomni, kako je greh nekaj hudega, če je 
Božjega Sina stal tolikega trpljenja.

Skupno bomo molili križev pot kot 
vsa leta vsak petek pred večerno mašo 
in vsako nedeljo popoldne. 

Sv. Bakhita –  
od sužnosti do svetosti

Sv. Bakhito, svetnico upanja in odpu-
ščanja, smo obiskali, ko smo romali v 
Schio, na milostni kraj Marijinega prika-
zovanja. Te dni je izšla knjiga o tej sve-
tnici, ki je kot majhna deklica bila ugra-
bljena, trikrat preprodana za sužnjo in 
neizmerno mučena, potem pa jo je Bog 
pripeljal do vere, v kateri je doživljala 
neizmerno srečo. K njej se zatekajo vsi, 
ki pričakujejo rešitev, boljše življenje, in 
to smo bolj ali manj vsi.

Knjigo lahko kupite v kiosku ali v žu-
pnišču in stane 13 evrov.

Občni zbor žup. KARITAS bo v petek, 
13. februarja, ob 19.00. vsi člani, pa tudi 
vsi, ki vas delo KARITAS zanima, lepo va-
bljeni!

Šolske maše pripravijo ob sobotah ob 
osmih: 7. 2. četrti razred, 14. 2. tretji ra-
zred, 21. 2. pa drugi razred.



Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: Partner Graf d.o.o.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝

Ob smrti ANE POTOČAR je dal dar za cerkev in za 3 
maše sin Janez z družino, enako je dala sestra Mima 
z družino. Hči Anči je dala za 1 mašo. Vaščani in 
molitvena skupina je zbrala za 17 maš. Po 1 mašo 

Pon. 9. 2.
Apolonija

Vid.

Pon.

7.30

18.00

Župnik Rafko in +duhovniki
Za zdravje
Janez Tomšič

Tor. 10. 2.
Sholastika

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Jože Marolt, obl., V.
Kristina Meglen, 8. dan
Za srečno operacijo

Sre. 11. 2.
Lurška M.B.

Vid. 7.00 Janez in Gabriela Selšek, Pdg.
Starši in Ana Drobnič

Čet. 12. 2.
Humbelina

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Stane in Roza Ponikvar, Predstr.
Marija in Lojze Jagič
Terezija Jamnik

Pet. 13. 2.
Jordan Saški

Vid. 18.00 Julijana Tomšič, obl., Predstr.
Metka Grm

Sob. 14. 2.
Valentin

Vid.
Kom

8.00
18.30

Franc in Marija Prelesnik, Z. v.
Antonija Žnidaršič, obl.

Ned. 15. 2.
6. med letom

Klavdij

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Anka, Lojze in Uroš Somrak
Jože Kralj, M. v., obl.
Jože Erčulj, Z. v.

Pon. 16. 2.
Onezim

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Terezija Žnidaršič in st. Smolarjevi
Vidmarjevi

Tor. 17. 2.
Silvin - pust

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Tončka Pugelj, obl., V.
Kristina in Janez Nose, obl.

Sre. 18. 2.
PEPELNICA

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

9.00
18.00
18.30
19.00

Stane Brlan, obl., V.
Vsi Svetinovi
Starši in Ivana Tomšič
Za uspeh postnega časa

Čet. 19. 2.
Konrad

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Janez Šuštar, 30. dan
Rudi Okorn, obl., Vod.

Pet. 20. 2.
Sadot

Vid. 18.00 Kristina Štrubelj, 30. dan
Vsi Žerinovi, C.

Sob. 21. 2.
Peter 

Damiani

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Mojca Šuštar, obl. M. v.
Alojz Hočevar, obl.

Ned. 22. 2.
1. postna

Maksimiljan

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Marija in Anton Petrič
Alojz Zupančič, C. 29, obl.
Vsi Novakovi, Vod.

pa so dali: Tomšičevi, B. 
v., Lundrovi, Jožefovi, 
Polančevi, B. v., Ida Me-
glen, Ciril Benčin (Lju-
bljana), Ivana Mišmaš 
(Ambrus), druž. Potočar 
iz Lašč, druž. Barčič (La-
šče), druž. Murn (Dvor), 
druž. Dragan iz Soteske, 
Zlata Rebselj (Straža), 
Ivan Potočar (Vel. Liplje-
ne) in Birtovi iz Prevol.

✝

Ob smrti KRISTINE 
MEGLEN so darovali dar 
za cerkev in po 3 maše: 
hčerka Andreja, hčerka 
Nada in druž. Jelen. Dar 
za cerkev in za 2 maši 
so dali Svetinovi. Enako 
je dala dar za cerkev in 
za 2 maši Dani iz Ceste. 
Dar za cerkev in za 1 
mašo so dali sosedi Bro-
dnikovi. Po 1 mašo pa 
so dali: druž. Ugovšek 
(Gornji Grad), druž. Be-
nedik, Petra iz Ponikev, 
Jakljevi, Dunni in Ana 
Strah (K. 8.). Molivci pa 
so dali za 3 maše in dar 
za cerkev.


