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Beseda živega Boga

Danes Bog ljubi  
po nas.
On nas je tako ljubil,
da je na križu  
umrl za nas.
Tako nas je ljubil,
da postane vsak dan  
kruh življenja.
Tudi mi moramo 
ljubiti,
tudi mi se moramo 
darovati prav  
do bolečine,
ker Bog danes ljubi 
svet po nas.
On še naprej ljubi svet 
tako, da pošilja nas,
da bomo njegova 
ljubezen,
njegova luč,  
njegovo sočutje.

Mati Terezija

Med vami pa 
naj bo tako;

ampak kdor koli med vami
hoče biti velik,

bodi vaš strežnik;
in kdor koli med vami

hoče biti prvi,
bodi vsem služabnik.

Zakaj tudi Sin človekov
ni prišel, da bi mu stregli,
ampak da bi on stregel

in dal svoje življenje
v odkupnino za mnoge.

(Mr 10,43-45)

Jezus ga je nagovoril:
»Kaj hočeš,

da naj ti storim?«
Slepi mu je rekel:
»Pojdi, tvoja vera 
te je ozdravila.«

In brž je spregledal
in šel po poti za njim.

(Mr 10,51-52)



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

ČAS SE JE PRIBLIŽAL

Vsi, ki nam vera veliko pomeni, težko 
čakamo, da bo župnijska cerkev spet 
urejena in odprta za svoje poslanstvo. 
Na žegnanjsko nedeljo, 25. oktobra, tik 
pred praznikom vseh svetih, bomo imeli 
veliko slovesnost, h kateri vse prav pri-
srčno vabimo. Po skoraj treh mesecih bo 
naša cerkev spet pripravljena za sveto 
bogoslužje.

Duhovna obnova
Na ta veliki dogodek se bomo pripravili 
z vsakoletno duhovno obnovo, ki jo bo-
sta vodila patra jezuita, in sicer p. Vili 
Lovše in p. Ivan Platovnjak.

Spored duhovne obnove:

Spovedovanja že dalj časa ni bilo, zato 
bosta vedno na voljo dva spovednika. 
Izkoristite vsi to priložnost, opravite 
dobro spoved, da bomo lahko s čistimi 
srci obhajali ne le blagoslov obnovljene 
cerkve, pač pa tudi bližajoče se praznike 
naših rajnih.
Petek: 
ob 15.00 spovedovanje, maša in govor za 
starejše;
ob 18.00 spovedovanje, maša in govor v 
Ponikvah;
ob 19.00 spovedovanje in maša z govo-
rom na Vidmu (pred to sveto mašo bo 
tudi kratka priprava na spoved, še po-
sebno za zakonce in starše).
Sobota: 
ob 9.00 maša za vse šolarje do osme-
ga razreda (starši, spomnite jih in se z 

mlajšimi tudi sami udeležite te maše).
Ob 10.30 bo spovedovanje in maša z go-
vorom v Kompoljah.
Ob 14.30 bo spovedovanje in obhajanje v 
Zavodu svete Terezije.
Ob 19.00 bo priprava na spoved za mla-
dino (k njej vabimo tudi deveti razred). 
Sledili bodo sveta maša, spovedovanje in 
govor, ki bo posebej namenjen mladim.

NEDELJA –  
PRAZNIK VESELJA  
IN HVALEŽNOSTI

Z očiščenimi srci (kdor ni prej mogel 
opraviti sveto spoved, bo to možno še 
v nedeljo) bomo v nedeljo imeli ob pol 
osmih sveto mašo na Vidmu in v Poni-
kvah, ob desetih pa bo med nami naš 
rojak škof Anton Jamnik, ki bo posvetil 
nov oltar in blagoslovil vsa opravljena 
dela. Mislim, da ni farana, ki bi se tega 
ne veselil in prišel, da bomo skupaj pro-
slavili ta veliki dogodek. Povabili smo 
tudi vse duhovnike iz naše župnije, da 
bi se, če bo le mogoče, udeležili našega 
praznovanja. Po sveti maši vabimo naše 
dobre gospodinje, da bi pripravile nekaj 
pogostitve za vse, da bomo tudi na zu-
naj pokazali, da smo veseli svoje cerkve, 
ki bo zasijala v vsej svoji lepoti.

»Da bo srce mirno«, tako je rekla neka 
mati, ki je prinesla svoj dar za obnovo 
cerkve. Ker vem, da ima majhno pokoj-
nino in si je dar dobesedno odtrgala, 
sem ji rekel, da jo bom rad zapisal med 
darovalce, denarja pa ne morem vze-
ti. Pa je dejala: »Z veseljem sem štedi-
la in moje srce ne bo mirno, če ne bo 
tudi moj delež zraven.« Bog povrni njej 
in vsem dobrim ljudem, ki imate svojo 
cerkev tako radi in ste pripravljeni zanjo 
marsikaj žrtvovati.



KOLEDAR  
DOGODKOV V NAŠI ŽUPNIJI

12. 10. poned. cel. čaščenja

12. 10. redna seja ŽPS ob 20.00

13. 10. prenova v Duhu

15. 10. molitev za župnijo in duh.   
  poklice ob 19.30

15. 10. vaje meš. zbora v Ponikvah

16. 10.  čaščenje v kapeli ob 18.00

16. 10.  vaje meš. zbora na Vidmu

17. 10.  vaje za otroški zbor ob 8.30

17. 10.  srečanje mladine ob 20.00 

18. 10.  misijonska nedelja

19. 10.  poned. cel. čaščenje

19. 10.  biblična skupina

20. 10.  Prenova v Duhu

22. 10.  mol. za župnijo in  
  duh. poklice

23. 10.  DUHOVNA OBNOVA

24. 10.  DUHOVNA OBNOVA

25. 10.  BLAGOSLOV OBNOVLJENE  
  CERKVE OB 10.00

Veliko je še dela, mojstri hitijo, da bi 
bilo do 25. narejeno. Lepo vas bomo pro-
sili kak dan prej za pomoč, da vse po-
čistimo in uredimo. V tem Dobrepoljci 
nikoli ne razočarate.

Misijonska nedelja, ta bo letos 18. 
oktobra, nas vedno znova spomni Jezu-
sovega naročila, naj njegovo blagovest 
oznanjamo vsem narodom. S posebno 
ljubeznijo bomo ta dan mislili na mi-
sijonarje, še posebno na našega Toneta 
Grma, ki deluje med črnci v Mozambi-
ku, pa naše sestre Tadeje iz Paragvaja. 
Ves teden vabim vse molitvene skupine, 
da namenite svojo molitev za misijone, 
v nedeljo pa po svojih močeh tudi daru-
jete v te namene. Po vseh mašah boste 
dobili žepne koledarčke, ki nam jih po-
šilja v znamenje hvaležnosti misijonska 
pisarna.

V soboto, 17. okt., je v hali Tivoli ob 
19.00 veliko srečanje z znanim misijo-
narjem Petrom Opeko. Vstopnice lahko 
nabavite po 7. evrov na vseh Petrolovih 
črpalkah in vseh poštah.

V četrtek, 22. 10., pa bo misijonar 
Opeka maševal ob 19.00 v Velikih La-
ščah, od koder so njegovi starši.  

Redna seja ŽPS bo v ponedeljek, 12. 
oktobra, ob 20.00. Vsi člani toplo vablje-
ni.

Namesto dekanijskega srečanja je za-
dnje čase srečanje po arhidiakonatih v 
Šentvidu nad Ljubljano. Letos bo to za 
našo dekanijo v soboto, 7. nov., ob 9.00. 
Računajte na to!      

KATEHUMENAT – priprava na krst 
in druge zakramente,  se prične v Rib-
nici, 24. 10., ob 20.00. Kdor se zanima 
za vero in ni prejel zakramentov, naj 
izkoristi to lepo priložnost, ki je v rib-
niškem župnišču.

OTROŠKI ZBOR, ki se ga vsi razvese-
limo, kadar zapoje, bo začel z rednimi 
vajami ob sobotah. Vse otroke, ki vam 
je Bog dal lep glas in želite dajati Bogu 
čast, sebi in vsem ljudem pa delati ve-
selje, vabimo že to soboto, 17., na vaje. 
Starši, spomnite jih in jih spodbudite!

Manjša sveča, za sočloveka sreča
Župnijska Karitas je tudi letos nabavi-

la ekološke svečke, ki so okolju prijazne, 
saj se popolnoma reciklirajo. Svoj dar za 
ljudi v stiski lahko namenite s prosto-
voljnim prispevkom za svečo. Sveče Ka-
ritas lahko sedaj dobite po vsaki maši v 
kapeli župnišča, ko bo cerkev obnovlje-
na, pa v cerkvi. 

Naj svečka na grobu vaših dragih sve-
ti tudi za ljudi v stiski.



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

Duhovni tok »karizmatične prenove Slovenije« ali 
»Prenova v Duhu«, kot to preprosto imenujemo, de-
luje tudi v naši župniji. Srečujemo se že tretje leto in 
hvaležni ter veseli smo, da število v tem času ni upadlo, 
prej nasprotno, saj nas je redno vsaj 10 članov, pogosto 
tudi 20.

Kaj mi pomeni molitvena 
skupina »Prenove«, pa z 
veseljem in v Božjo čast 
delimo:

»Nudi mi možnost poglo-
bitve moje osebne vere. 
Hvalno petje, zahvale, 
molitve, prošnje mi omo-
gočajo pogovor z Bogom. 
Tu sem spoznala veliko 
dobrih in vernih ljudi. 
Hvaležna sem Sv. Duhu, 
ki me je pripeljal na pot 
te molitvene skupine.« 

(Nada)

»Zame je Prenova v duhu 
prenova mojega duha. Na 
marsikatero težavo, pre-
izkušnjo, gledam z dru-
gačnimi očmi. Daje mi 
neko novo moč, veselje in 
globlje spoznavanje, da 
me Bog ljubi kljub vsem 
mojim napakam. Bogu 
zahvala za vse torkove 
večere in vse člane naše 
skupine.« 

(Marija)

»Všeč mi je način mo-
litve, slavljenje …, saj 
iščem Božjo pot ravno s 
slavilno molitvijo. Tu naj-
dem svoj mir.« 

(Fani)

(Dalje prihodnjič).

Pon. 12.10.
Maksimiljan 

C.

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Vsi Martinovi, Pdc.
V zahvalo B. B.

Tor. 13. 10.
Gerald

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Marija in Anton Hrovat, Pdč., obl.
Starši Lohkar, obl.

Sre. 14. 10.
Kalist

Vid. 7.00 Jože in Terezija Žnidaršič, Z. v. 24
Mihael Sladojev, 8. dan

Čet. 15. 10.
Terezija Av.

Vid. 19.00 Anton Sebanc, obl.
Pavle Šuštar, B. v. 28

Pet. 16. 10.
Hedvika

Vid. 19.00 Franc in Frančiška Novak, V., obl.
Bernarda Mohar, 8. dan

Sob. 17.10.
Ignacij Ant.

Vid.
Kom.

8.00
19.30

Feliks Perko, obl., Z. v.
Alojz Prijatelj, obl.

Ned. 18. 10.
29. med letom
MISIJONSKA

Luka

Pdc.
Pon.
S. A.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Janez Tomšič, obl.
Jože Perko, obl.
Vsi Prhaj in Sevšek

Pon. 19.10.
Pavel od Kr.

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Leopold in vsi Pečnikovi, Pdc.
Tatjana Lenarčič

Tor. 20. 10.
Irena

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Stane Pugelj, Vid., obl.
Marija in Jože Strah, vsi Mihcovi

Sre. 21. 10.
Uršula

Vid. 7.00 Vsi Žgajnar in Prijatelj
Pokojni duhovniki

Čet. 22. 10.
Janez Pavel II.

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Marija in Anton Novak, V. 7, obl.
Druž. Culjkar in Miklavčič

Pet. 23. 10.
DUHOVNA 
OBNOVA

Vid.
Pon.
Vid.

15.00
18.00

 19.00

Živi in pok. Frkulovi
Anica Novak
Alojz Erčulj, Zg., obl.

Sob. 24.10.
DUHOVNA
OBNOVA

Vid.
Kom.
Vid.

9.00
 10.30
 19.00

Angela in Aleš Strnad, M. v., obl.
Jože in vsi Tekavčevi, O. Žvirče in Kom.
Frenk Štih, Vid., obl.

Ned. 25.10.
30. med letom
ŽEGNANJSKA

Vid.
Pon.
Vid.

Vid.

7.30
7.30

10.00

18.00

Ela Selšek, Pdg., obl.
Jožefa Prhaj, obl.
V ZAHVALO, ZA VSE FARANE
Milan Zevnik, Pdc.
Starši Jožkini, C.

Kaj mi pomeni »prenova v duhu«


