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Beseda živega Boga

In vzel je otroka,
ga postavil v sredo mednje

in ga objel ter jim rekel:
»Kdor koli sprejme

katerega izmed takih otrok
v mojem imenu,
mene sprejme;

in kdor mene sprejme,
ne sprejme mene,

marveč tistega,
ki me je poslal.«

(Mr 9,36-37)

»Zakaj kdor koli vam da piti
čašo vode zaradi tega,

ker ste Kristusovi, resnično,
povem vam, ne bo izgubil

svojega plačila.
In kdor koli pohujša
katerega teh malih,

ki verujejo vame,
bi mu bilo bolje

obesiti mlinski kamen
na vrat in ga vreči v morje.«

(Mr 9,41-42)



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Župnik vam sporoča

Ob začetku novega pastoralnega leta 
bi vam rad sporočil nekatere stvari, ki so 
pomembne za vso župnijo.

Ne bomo uvajali kakih posebnih spre-
memb, bo pa v Oznanilih vedno rubri-
ka Koledar dogodkov v naši župniji. Z 
njim bi vas radi spomnili na vse, kar se 
bo v naslednjih 14 dnevih dogajalo pri 
nas.

Na prvi seji ŽPS bomo več govorili 
o celotnem delu in vas potem s sklepi 
seznanili. Že sedaj pa prav lepo vabimo 
vse, da napišete klasično po pošti ali pa 
po el. pošti zupnija.dobrepolje@gmail.
com svoje predloge, mišljenja, spodbu-
de, saj smo vsi odgovorni za župnijo. Vsi 
smo namreč Kristusovo skrivnostno telo 
‒ Cerkev, vsem je Bog dal obilje darov, ki 
smo jih dolžni dati v skupni blagor. Vse 
tudi ponovno vabimo, da se prijavite k 
pevskim zborom, bralcem, pritrkoval-
cem, krasilcem, ministrantom, raznim 
skupinam, posebno molitvenim, da bo 
župnija dosegala svoj namen.

Četrtkova molitvena skupina, ki se 
zbira po večerni maši ob pol osmih, bo 
odslej skupina, ki bo molila posebej za 
potrebe župnije in duhovne poklice. 
Vse, ki ste prihajali, pa tudi vse, ki čutite 
željo, da bi molili za te velike namene, 
lepo vabimo.

Vsak ponedeljek bomo spet imeli v 
kapeli celodnevno čaščenje. Biti z Je-
zusom je posebna čast in sreča, blagor 
tistim, ki to razumejo. Tudi vsak petek 
bo eno uro pred mašo čaščenje.

Prenova v Duhu ima svoja srečanja 

vsak torek po večerni maši.
Pevske vaje bodo po navadi, vabljeni 

novi pevci. Dajmo svoje pevske darove v 
Božjo čast.

Zelo sem vesel mladinskega zbora, ki 
ga vodi Veronika in je že lepo zapel pri 
več porokah v poletnih mesecih. Tudi k 
temu vabljeni mladi, ki imate veselje do 
petja.

Biblična skupina lepo deluje. Tudi k 
njej se lahko pridružite vsi, ki vas zani-
ma poglobitev v Sveto pismo.

Tri zakonske skupine se lepo dobi-
vajo, nekateri naši zakonci so vključeni 
v raznih skupinah po Sloveniji, nove 
skupine pa kar ne moremo ustanoviti. 
Najbrž je v samih zakoncih premalo po-
bude. Vse vabim, da o tem razmišljate.

In še nekaj besed o prenovi naše žu-
pnijske cerkve. Vesel sem vseh, ki se za-
njo zanimate in pogosto stopite v cerkev 
in pogledate, kaj se dogaja. To je dokaz, 
da imate skupni dom radi, da vam zanj 
ni vseeno in se veselite vsakega napred-
ka. Presenečen sem bil tudi nad tujci, 
ki so prinesli dar ob smrti in so rekli: 
»Vidimo, da obnavljate cerkev, zato ne 
bomo dali za maše, pač pa za obnovo, 
saj vemo iz domačih izkušenj, kako se 
ob obnovi veliko potrebuje.« Mnogi tudi 
darujete posebej v ta namen, kar vam 
Bog poplačaj.

Dela potekajo po načrtu, vedno pa se 
pokaže še kaj, na kar v začetku nismo 
računali. Tako se je pokazala nujna po-
treba po beljenju cerkve, sedaj pa še ure-
ditev stranskega vhoda. Vse kaže, da se 
bodo dela zavlekla. Radi pa bi čim prej 
prišli spet v cerkev, še posebno, ker ni 



možnosti za sveto spoved. Nekateri res 
pokličete duhovnika in se dogovorimo 
za spoved, a takih je bolj malo.   

V začetku smo mislili, da bomo rožno-
vensko duhovno obnovo lahko imeli že v 
cerkvi. Sedaj pa vse kaže, da bo to nemo-
goče in smo se s patrom misijonarjem 
dogovorili za teden pred žegnanjsko ne-
deljo, ki je 25. oktobra. Upamo, da bomo 
že prej lahko imeli svete maše v cerkvi, 
to nedeljo pa bi povabili g. škofa Antona 
Jamnika, da bo posvetil oltar ter blago-
slovil ambon in krstni kamen, pa tudi 
vsa druga dela. Pred tem pa bo duhov-
na obnova, da bomo blagoslov cerkve in 
potem za praznike naših rajnih obhajali 
čisti v srcu. Pa o tem bomo še govorili.

REDNA SEJA ŽPS, ki je tudi prva v 
tem pastoralnem letu, bo v ponedeljek, 
14.sept. ob 20.00 v dvorani župnišča. 
Lepo vsi člani vabljeni!

Žegnanje na Ilovi Gori bo v nedeljo, 20. 
septembra, z mašo ob pol enajstih.

Priprava na krste, ki bodo v nedeljo, 4. 
oktobra, bo v četrtek, 24. 9. ob 20.00. 

SPORED VEROUKA

Videm: 
1. r.  četrtek, 7.30
2. A ponedeljek, 7.30
2. B petek, 7.30
3. r. torek, 7.30
4. r. ponedeljek, 7.30
5. A četrtek, 16.00
5. B četrtek, 16.45
6. r. torek, 15.00
7. r. torek, 16.00
8. r. četrtek, 15.30
9. r. četrtek, 15.00

Kompolje: Ves verouk je tam ob tor-
kih. 1. in 2. r. ob 7.30, 3. ob 18.00, 4. in 
5. r. ob 13.00, 6., 7. in 8. r. ob 14.00, 9. pa 
se priključi Vidmu.

Ilova Gora ima verouk ob četrtkih po 
dogovoru.

KOLEDAR DOGODKOV V NAŠI ŽUPNIJI
14. 9. ponedeljkovo cel. čašč.
14. 9. šolska maša v Il. Gori ob 18.30
14. 9.  redna seja ŽPS ob 20.00
15. 9.  prenova v Duhu ob 19.30
17. 9.  vaje meš. zbora v Pon. ob 20.30
18. 9.  čaščenje 18.00
18. 9.  vaje meš. zbora na Vidmu ob 20.30
19. 9.  od 9.00 do 16.00 STIČNA MLADIH
21. 9.  pon. cel. čašč.
21. 9.  biblična skupina ob 20.00
22. 9.  Prenova v Duhu ob 19.30
24. 9.  molitev za žup. in duh. poklice ob 19.30
24. 9.  vaje meš. zbora v Pon. ob 20.30
25. 9.  čaščenje ob 18.00
25. 9.  vaje meš. zbora na Vidmu ob 20.30
26. 9.  pogovor z mladino ob 20.00
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Pon. 14. 9.
Pov. Sv. Križa

Vid.
Pon.
I. G.

7.30
19.00
18.30

Anton in Jožefa Prijatelj, V., obl.
Jože Škulj, 8. dan
ŠOLSKA Franc Zaletelj, obl.

Tor. 15. 9.
Žalostna 

M. B.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Majda Žnidaršič, 30. dan
Dušan Buščaj, 8. dan
Stane Mirtič, obl.

Sre. 16. 9.
Kornelij

Vid.
Vid.

19.00
19.00

Franci in starši Miklič, C.
Za žive, pos. vse trpeče

Čet. 17. 9. Vid. 7.00 Ana in Jože Drnulc, V.

Pet. 18. 9.
Jožef K.

Vid.
Vid.

19.00
19.00

Karolina in Terezija Babič, obl., B. v.
Maja Homšek

Sob. 19. 9.
Januarij

Vid.
Kom

8.00
19.30

Jože in Ivan Kralj, M. v.
Ana Nose, obl.
Jože Rigler

Ned. 20. 9.
25. n. m.letom
korejski muč.

Pdc.
Pon.
I. G.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Marjan Prhaj, obl.
Za Ilovo Goro
Vinko Erčulj, Vod., obl.

Pon. 21. 9.
Matej

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Starši in Mimi Mlakar, Predst.
Živi in pok. Zavčevi

Tor. 22. 9.
Mavricij

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Marjeta in Jože Arh, obl.
Vsi Zakrajšek in Grandovec

Sre. 23. 9.
Pater Pij

Vid. 7.00 Marija Žlender in st. Mlakar

Čet. 24. 9.
A. M. 

Slomšek

Vid.
Hoč.

19.00
19.00

Janez in Ela Selšek, Pdg.
Henrik Pajk, obl.

Pet. 25. 9.
Sergij

Vid. 19.00 Pavle in Ivana Vidmar, Zg., obl.
Frančiška Purkat

Sob. 26. 9.
Koz. in Dam.

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Alojz Sadar, obl., Zg.
Rok in Stanislav Mustar, obl.

Ned. 27. 9.
26. n.m. letom

Vincencij P.

Pdc.
Pon.
S. A.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Janez in Mimi Kastelic
Rudi Prhaj, obl., Predst.
Janez Vidmar,o. starši in vsi ostali, Zg.

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smrti ALOJZA JAMNIKA so darovali: dar za cer-
kev in po 2 maši: žena, sin Vili, sin Slavko, hči Valerija in 
hči Sonja z družinami, Dana iz Kočevja in sestra Olga. 
Vaščani so dali dar za cerkev in za 4 maše. Dar za cer-
kev so dali: Kančevi iz Radomelj, Goriškovi iz Stične, Pe-
kovi iz Šentvida, Gomilarjevi iz Ivančne Gorice, sestra 

Ani iz Lj.,  vnuka Gregor 
in Luka, Valerijine sode-
lavke in Anica Babič iz 
Grosupljega. Za maše pa 
so dali: Marija Verbič (2), 
Barbčevi iz Artiče vasi (1), 
Tekavčevi, B. v. (1), svaki-
nja Frančiška Jamnik (5), 
Babičevi, Z. v. (1) schola 
cantorum (3), Babičevi iz 
Grosupljega (1), sorodni-
ki (2), Angela Perko (1), 
Druž. Strnad, Z. v. (1), 
Valerijina sodelavka Luci-
ja (1), Bavčevi, Zg. (2) in 
Slavka in Ana Tomoževi 
(1).  

✝

Ob smrti JOŽETA ŠKU-
LJA so darovali: dar za 
cerkev: mama, Janez, An-
drej, Martina, Tomaž in 
Bamčevi. Dar za cerkev in 
za 1 mašo je dal KOLEK-
TIV MIX, d. o. o. Za maše 
pa so dali: Terezija Ho-
čevar (1), druž. Lenarčič 
63a (2), Šepčevi, P. 20 (2), 
Druž. Gorenc iz Lj., (1), 
Tabakovi, (1), Povzinovi, 
C. (1), Janezovi (1) in Bro-
dnikovi, Pon. 81 (2).


