
In ko sta bila velika
duhovnika Ana in Kajfa,
je Bog govoril v puščavi

Janezu, Zaharijevemu sinu.
In prehodil je vso

jordansko pokrajino
in oznanjal krst pokore
za odpuščenje grehov.

(Lk 3,2–3)

In takrat bodo videli Sina
človekovega priti na oblaku

z veliko močjo in slavo.
Ko pa se bo

to začelo goditi, se ozrite
kvišku in vzdignite glave;

zakaj vaše odrešenje
se približuje.«

(Lk 21,27–28)
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Beseda živega Boga



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Pismo s. Jožefe in 
s. Agneze iz Nazarij
Spoštovani in dragi g. župnik Franc 
Škulj in vsi farani dobrepoljske žu-
pnije!

Božje svetišče, župnijska cerkev, 
posvečena najdenju sv. Križa, je v teh 
dneh dobila novo podobo. Vse v skr-
bi, da bi lažje in boljše služila svojemu 
namenu, ki je v prvi vrsti bogočastje 
Gospoda Boga. Verjamemo, da je sedaj 
postala, kakor je zapisal ap. Janez v 
knjigi Razodetja: »Pripravljena kakor 
nevesta za svojega ženina.« (Rz 21,2)

Molimo in prosimo, da bi se ob bla-
goslovu cerkve in posvetitvi oltarja 
nad vse dobrotno spustil Gospodov 
Duh in oživil ta kamen, les in drugi 
material in ga storil živega, ga posvetil 
tako, da se bodo naše duše mogle lažje 
dvigati k Bogu in dobiti predokus ne-
beškega Jeruzalema.

Ta Božji hram so zgradili naši pred-
niki z zaupanjem in vero. Vanj so se 
zatekali k Kristusu na križu in njegovi 
žalostni Materi pod križem. Samo Bog 
ve, koliko zaupnih molitev so slišale te 
stene, koliko vdanih poklekov so spre-
jela ta tla, koliko skesanih src je pre-
jelo v teh spovednicah odvezo, koliko 
pogledov je, iščoč pomoči v trpečem 
Kristusu, dobilo moči za življenjske 
boje … Tako neizmerno bogata ja naša 

cerkev, iz tega duhovnega bogastva čr-
pamo in živimo še danes.

Župnijska cerkev je tudi cerkev, iz 
katere izhajava s. Agneza in s. Jožefa. 
Zato ima v najinih srcih in spominu 
posebno mesto. Spominjava se, koli-
kšno skrb in zavzetost zanjo, za nje-
no urejenost in lepoto ima naš župnik 
Franc Škulj in zelo dragoceni so nama 
spomini na vse dogodke, slovesnosti, 
prejem sv. zakramentov, obhajanje 
najsvetejše daritve v tej cerkvi. Gospod 
sam naju je poklical iz tega domačega 
svetišča v Nazarje, da Mu tukaj služi-
va, in čeprav verjetno ne bova nikoli 
več prestopili praga domače cerkve, se 
čutiva blizu vsem vam, dragi Dobre-
poljci, in ostajava z vami pred taber-
nakljem v molitvi in zahvali, saj sva 
posebej obdarovani, da sva odraščali v 
Dobrepolju.

(Nadaljevanje tega prisrčnega in is-
krenega pisma naših rojakinj bo v na-
slednjih Oznanilih.)

Pred nami je advent

Advent je poseben milostni čas, še 
posebno za družine. Letos, ko je bila 
sinoda o družini, ko bomo imeli refe-
rendum o družini in pravicah otrok, 
ga skušajmo preživeti še posebno po-
globljeno in duhovno zbrani.

Nekaj nagibov:



TEDEN KARITAS 
od 22. 11. do 29. 11.

Ob 25. obletnici ustanovitve te člo-
vekoljubne organizacije so posneli na 
TV Slovenija ganljiv film, ki ga bodo 
predvajali v torek, 24. 11., ob 8.55 na 
1. programu. Ne bo vam žal, če si ga 
boste ogledali.

V sredo, 25., bo klic dobrote v Celju 
in bo tudi prenos po TV, v nedeljo, 29., 
pa bo kot vsako leto pri vseh mašah 
darovanje za KARITAS, kar damo dve 
tretjini na škofijsko, ena pa ostane 
naši župnijski KARITAS. 

Romanje družin k Novi Štifti bo na 
prvo adventno nedeljo, 29. novem-
bra. Tam nas bo sprejel ob 14.00 sam 
g. nadškof, ki se je udeleževal sinode, 
in nam spregovoril o družini. Mariji 
bomo nato zapeli pete litanije (svete 
maše ne bo) in ji priporočili svoje in 
vse družine. Prisrčno vabljeni!

MOLITEV ZA DRUŽINE naj bo ves ad-
vent navzoča v vsaki krščanski družini, 
pri vseh srečanjih skupin in tudi pri vseh 
mašah. Prepričani smo, da bo Bog dal 
poguma vsem, ki imajo v naši domovini 
zdravo mišljenje, in se bomo z veseljem 

in ponosom udeležili referenduma in 
glasovali v prid otrokom in družinam.

Izdelovanje adventnih venčkov bo v 
petek, 27. nov., od 17.00 do 19.00 v 
veroučnih prostorih. Vabljene druži-
ne, več pa boste izvedeli od učencev 
verouka.

MIKLAVŽ bo tudi letos obiskal in ob-
daril otroke, ki jih bodo starši prijavili 
in zanj darovali 5 evrov. Prijavite jih do 
1. decembra, saj moramo naročiti darila. 
V soboto, 5. dec., bo ob 19.00 miklavže-
vanje v Jakličevem domu.

DEVETDNEVNICA ZA BREZMADEŽNO 
se prične vsako leto 29. novembra. Letos 
je to ravno nedelja, zato bo prvi večer ta 
lepa pobožnost v cerkvi, ob delavnikih 
pa bo vsak večer ob 18.00 v kapeli župni-
šča. Prošnje pri sveti maši naj pripravi 
vsak večer po en razred. Začeli bomo kar 
z devetim, ta naj pride k tej pobožnosti 
29., osmi 30., sedmi 1. decembra, šesti 
2. dec., peti 3. dec, četrti 4. dec., tretji 
5. dec., drugi 6. dec. in prvi 7. dec., na 
praznik, 8. decembra, pa vsi vabljeni k 
sveti maši zvečer.   

Krsti v decembru bodo v nedeljo, 6. 
Priprava na krst bo v četrtek, 26. 11., ob 
19.00. 



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

Pon. 23. 11.
Klemen

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Izidor Šporar, 8. dan
Jože Volf, obl.

Tor. 24. 11.
Andrej Dung

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Starši Novak-Špaji, B.v. 10., obl.
Starši in Janez Zakrajšek, obl.

Sre. 25. 11.
Katarina

Vid. 7.00 Za zdravje po namenu
Pok. Duhovniki

Čet. 26. 11.
Leonard

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Mojca Šuštar, M.v., obl. 
Marija in Anton Pajk, obl.

Pet. 27. 11.
Modest

Vid. 18.00 Miroslav Miklič, C., obl.
Stanislav Mohar

Sob. 28. 11.
Katarina L.

Vid.
Kom

8.00
18.00

Mežnarjevi, Vid.
Dušan Buščaj

Ned. 29. 11.
1. adventna

Ned. 
KARITAS

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Slavka Vidmar, obl.
Janez Novak, V. 32C, obl.
Pirčevi in Zadravčevi

Pon. 30. 11.
Andrej, Ap.

Vid.
Pon.

18.00
 18.00

Marija Francelj, M.v., obl.
Kristina in Karel Lenarčič

Tor. 1. 12.
Edmund

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Kristina in Alojz Miklič, V.62, o.
Starši in vsi Tomšičevi

Sre. 2. 12.
Vivijana

Vid. 18.00 Marija in Jože Žgajnar, Z.v. 48, obl.
Po namenu

Čet. 3. 12.
Frančišek Ks.

Vid.
Pdg.

18.00
18.00

Jože in Ana Zabukovec, Predst. O.
Janez in Marija Marolt, obl.

Pet. 4. 12.
PRVI PETEK

Vid.
Pon.

18.00
 18.00

Franc in Marija Babnik
Marija Adamič

Sob. 5. 12.
Krispina

Vid.
Kom.

18.00
 18.00

Ana Grm, Zg., obl.
Marija Vodičar, obl.

Ned. 6. 12.
2. adventna

Miklavž

Vid.
Pon.
Vid.
Pdg.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
18.00

Za farane
Vsi Brodnik in Hočevar
Grmovi, Z.v. in I.G.
Za sosesko
Ciril in starši Cimerman, M.v., obl.

Roditeljski sestanek za starše učencev 7. razreda bo 
v soboto, 28. 11., ob 19.00, za starše učencev 6. razreda 
pa v nedeljo, 29. 11., ob 19.00.

ŽEGNANJE v Podgori bo v nedeljo, 6. 12., s sveto 
mašo ob 10.30.

REDNA SEJA ŽPS je v ponedeljek, 23. 11., ob 19.00. 
Lepo vsi člani vabljeni!

DUHOVNA AKADEMIJA  
bo na Teološki fakulteti; 
k njej ste vabljeni vsi, ki 
želite poglobiti svojo du-
hovnost. Primerna je tudi 
za starejše. Vzemite letak 
za klopmi v cerkvi in si ga 
podrobneje oglejte.

ZAHVALA vsem, ki ste 
ali še boste pomagali 
poravnati velike račune 
za obnovo cerkve. Dela 
vedno narastejo, še po-
sebno, ko smo poleg na-
črtovanega še prepleskali 
cerkev in naredili klan-
čino. Dela so v glavnem 
končana, le klopi še niso 
do konca restavrirane.

Prav lepa zahvala tudi 
za vso pomoč prevozni-
štvu Grandovec iz Ceste. 
Vedno znova smo prese-
nečeni nad velikodušno 
dobroto mnogih. Bog 
vsem povrni!

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti IZIDORJA 
ŠPORARJA iz Podgori-
ce so darovali žena in 
sin dar za cerkev in za 1 
mašo. Dar za cerkev in po 
2 maši so dali sestra Kar-
men, brat Zdravko in brat 
Branko.


