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Prišel sem,
da vržem na zemljo ogenj,

in kako želim,
da bi se že vnel!

Biti pa moram krščen 
s krstom in kako bridko
mi je, dokler se ne izvrši.
Ali mislite, da sem prišel,

da prinesem na zemljo mir?
Ne, vam rečem,
ampak razdor!

(Lk 12,49-51)

Rekel pa mu je nekdo:
»Gospod, ali je teh, ki se bodo rešili, malo?«

On jim je rekel:
»Prizadevajte si, da stopite skozi ozka vrata;

zakaj, povem vam, mnogi bodo želeli vstopiti,
pa ne bodo mogli. Tedaj boste začeli govoriti:

'Vpričo tebe smo jedli in pili 
in po naših ulicah si učil.'

In poreče vam:
'Ne vem, od kod ste; proč od mene vsi,

ki ste delali krivico.'

(Lk 12,23-24, 26-27)

ZAPRTO



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Zahvala  
novomašnika Jerneja

Hvaljen bodi Jezus! Rad bi se vam, dragi 
Dobrepoljci, še enkrat zahvalil za tako lepo 
praznovanje novega Mašniškega Posvečenja. 
To smo namreč 10. julija skupaj praznovali, 
ko sem daroval prvo javno Sveto Mašo v ro-
dnem kraju. Globoko sem bil ganjen zaradi 
vaše požrtvovalnosti in vneme, ker se je s tem 
na zunaj izrazila vaša globoka notranja vera v 
Jezusa, zaradi Katerega sem tudi jaz, kar sem 
in kjer sem. Jezus je rekel: »Z vami bom do 
konca tega sveta.« Eden najmočnejših nači-
nov te Jezusove obljubljene prisotnosti med 
nami je Njegov nenehni ponižni prihod med 
nas pri vsaki Sveti Maši po rokah duhovni-
kov. Dejstvo, da me je namenil za prav takega 
služabnika, glasno priča o tem, da Jezus iz-
polnjuje svoje obljube. Obljubil je, da bo med 
nami in zato ne bo nikoli prenehal dajati teh 
orodij, t.j. duhovnikov, po katerih se je name-
nil prihajati v našo sredo. Hvala ti, Jezus, da 
izpolnjuješ svoje obljube. Upam, da moja mo-
litev »Zgodi se Tvoja Volja« nikoli ne usah-
ne. Hvala ti, Jezus, da si uslišal tudi molitve 
mojih dragih Dobrepoljcev in sorodnikov in 
tako poklical še enega izmed nas k tvoji Sve-
ti Službi. Noben človek ne more biti sam po 
sebi vreden duhovniške službe, zato se vam 
zdaj še toliko bolj priporočam v molitev.  Hva-
la vam, da ste mi dali to priložnost, da smo 
lahko skupaj praznovali izpolnitev Jezusovih 
obljub, da smo skupaj praznovali Jezusa v 
naši sredi.

Jernej Šuštar, CCL 
(Companions of Christ the Lamb –  

Skupnost Kristusa Jagnjeta)

Marijino vnebovzetje

V Sloveniji je Mariji posveče-
nih veliko župnijskih, po-

družničnih, zlasti pa božjepo-
tnih cerkva in kapelic, zato je 
veliki šmaren v našem verskem 
izročilu globoko zakoreninjen. 
Katoliška in pravoslavna cerkev 
ta praznik obhajata na isti dan.

V preteklosti so ljudje za veli-
ki šmaren veliko romali. Roma-
nja imajo globlji verski pomen 
zato, ker verujoče spominjajo, 
da je naše celotno zemeljsko 
življenje pravzaprav romanje, 
katerega cilj je večno življenje v 
nebesih.

Marijino vnebovzetje je pra-
znik upanja, saj nam sporoča, 
da je Marija dosegla polnost 
življenja v večnosti. To dejanje 
predstavlja napoved vstajenja 
mrtvih, ki ga bomo ob sodnem 
dnevu deležni vsi ljudje.

Marijino vnebovzetje pomeni 
poklon ženi, saj je Bog Marijo, 
ženo in mater, poveličal v nebe-
sih. Katoliška cerkev s prazno-
vanjem tega praznika poudarja 
dostojanstvo in poklicanost vsa-
ke žene.

Praznovanje velikega šmarna 
nas želi spomniti na to, da sta 
v življenju pomembni tako ma-
terialna kot duhovna sestavina, 
tako zemeljsko kot večno. Kr-
ščansko versko izročilo uči, da 
si s prizadevanjem za zemeljski 
napredek posameznik pripra-
vlja večno bivanje. Marijino vne-
bovzetje v vernikih poglablja 
upanje, da je z življenjem po 
Marijinem vzoru želeni cilj biva-
nja pri Bogu dosegljiv za vsake-
ga vernika.



LJUBEZEN NI LJUBLJENA

Pred nekaj tedni mi je pripovedovala 
sošolka, žalostna in prizadeta. »Z možem 
sva obhajala 40 let poroke. Svojim petim 
otrokom sva hotela narediti veselje, zato 
sva jih že spomladi spomnila, naj si rezer-
virajo ta dan, da bomo enkrat spet vsi sku-
paj. Ko pa se je bližal dan, so mi kar štirje 
sporočili, da imajo rezervirane počitnice, 
naj najino praznovanje prestaviva. Sama 
sva šla ta dan k maši in potem na kosilo. V 
srcu pa je bolečina.«

Razumel sem jo, saj vem, kako je hudo, 
ko imaš nekoga nadvse rad in si zanj mno-
go žrtvoval, on pa na to ne da kaj dosti. V 
soboto, na dan celodnevnega češčenja, pa 
me je ta misel spremljala kar naprej.

Jezus, naš Bog, ki nas je ljubil tako, da je 
za nas dal življenje v strahotnem trpljenju 
na križu in nam pripravlja večno srečo, je 
bil ta dan gost naše župnije, svojih vernih 
v Dobrepolju, da bi jih poslušal, sprejemal 
njihove prošnje in molitve. Žal, se mnogi 
niso zmenili, da bi prišli k njemu. V tolaž-
bo mi je bilo – in po človeško gledano je 
bil vesel tudi Jezus –, ko vas je iz nekate-
rih vasi prišlo kar precej, celo mladih in 
otrok, nekatere vasi pa so bile zelo ubo-
ge. Najbolj ubog je bil gotovo obisk svetih 
maš, saj ni bilo pri nobeni več kot 70 ljudi, 
da o sklepu ne govorimo. Pevcev, ki so vsa-
ko leto tako lepo zapeli litanije in potem 
peli pri sklepu, je prišlo le deset. Hvala 
Bogu, da so iz Ponikev priskočili moški, 
da smo vsaj litanije lahko zapeli in potem 
pomagali peti pri maši, in Bog je dal, da 
je bilo pri maši petje zelo lepo. Sedaj ra-
zumem svetega Janeza Vianeya, ki je hodil 
po svoji župniji Arsu in govoril: »Rože, ve 
ste ustvarjene zato, da cvetete in to dela-
te, ptice, ve ste ustvarjene zato, da pojete 
in to delate, človek pa je ustvarjen, da bi 
Boga ljubil in častil, pa tega ne dela.« 

PRAZNIK MARIJINEGA 
VNEBOVZETJA

15. avgust je zapovedani praznik 
Marijinega vnebovzetja. Hvala Bogu, 
da je tudi v naši državi to dela prost 
dan. Že vsa leta, odkar imamo svojo 
državo, se zberemo ta dan v Podgo-
rici, kjer je ob pol desetih sveta maša 
zunaj, med njo pa je obnovitev posve-
titve Mariji. Ob pol osmih bosta sveti 
maši na Vidmu in v Ponikvah, za tiste, 
ki bi se glavne maše v Podgorice ne 
mogli udeležiti, pa bo večerna sveta 
maša tudi ob 19h v Podgorici. 

Žegnanje in blagoslov obnovljene 
kapelice v Podgorici  bo v nedeljo, 21. 
avgusta. Lepo ste vabljeni, da se ob pol 
enajstih zberete pri popolnoma obno-
vljeni kapelici, ki jo bomo blagoslovili, 
nato pa bo sv. maša v cerkvi.

Začetek oratorija bo na praznik 15. 
avgusta s sveto mašo v Podgorici. Po 
njej se bodo vsi animatorji in otroci 
razdelili v skupine in začeli z oratori-
jem.

Zahvala KARITAS za lepo srečanje, ki 
so ga pripravili za starejše, bolehne in 
invalide. Škoda, da se vas ni udeležilo 
še več in prejelo zakrament bolniške-
ga maziljenja, ki ga je Jezus postavil za 
pomoč bolnim in trpečim.

Iskrena zahvala tudi vodstvu doma 
Svete Terezije Sabini in Ani, ki sta pri-
pravili in razmnožili pesmi za celo-
dnevno češčenje. Pri vsaki pesmi za-
pojte več kitic, saj imajo izredno lepo 
besedilo in nam bodo dvignile srca k 
Bogu.
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Pon. 8. 8.
Dominik

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Alojz Žnidaršič, Zg., obl.
Anica in Adolf de Cecco

Tor. 9. 8.
Edith Stein

Vid.
Kom.

19.00
20.00

Jože in Angela Ahačevčič, Pdč., obl.
Branka Meglen, 8. dan

Sre. 10. 8. Vid. 7.00 Za duše v vicah

Čet. 11. 8.
Klara

Vid.
I. G.

19.00
20.00

Milan Purkat, obl.
Terezija Jamnik in njeni starši

Pet. 12. 8.
Ivana Šantal.

Vid. 19.00 Kristina Samec, Z.v., obl.
Albin Kastelic

Sob. 13. 8.
Poncijan

Vid.
Kom

8.00
19.30

Majda Žnidaršič, Vid., obl. 
Martin, Ana Julka Kovačič

Ned. 14. 8.
20. med 

letom
Maksimiljan 

Kolbe

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Za farane
Uroš in Anka Somrak, obl.
Alojzij in Marija Vidmar, Zg. 19, obl.
Peter Hočevar, Videm, obl.

Pon. 15. 8.
Marijino 

vnebovzetje
Tarzicij

Vid.
Pon.
Pdc.
Pdc.

7.30
 73.00
   9.30
 19.00

Mimi Tomoževa
Za zdravje
Za žive in mrtve farane
V zahvalo Mariji za vse dobrote

Tor. 16. 8.
Rok

Vid.
Kom.

19.00
20.00

V čast sv. Roku za Videmce
Starši in Mari Kavčič in Hren

Sre. 17. 8. Vid. 7.00 Anton Žgajnar, Z.v., obl.

Čet. 18. 7.
Helena

Vid.
Hoč.

19.00
20.00

Slavka Miklič, Vid., obl.
Starši Koželj in Strnad

Pet. 19. 8. Vid. 19.00 Franci Miklič, C., obl.

Sob. 20. 8.
Bernard

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

V dober namen
Anton Pečjak in starši Jurčkovi,K. 83

Ned. 21. 8.
21. med 

letom
Pij X.

Vid.
Pon.
Pdc.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Franci in druž. Pavlin
Za vaščane Pdc.
Marija Šporar, Pdc., obl.

DOGODKI V ŽUPNIJSKI DRUŽINI

V avgustu bosta s krstom sprejeti med Božje otroke 
in člane naše župnije EMA BOHNEC iz Ponikev 67 ter 
SOFIA MUHIČ iz Predstrug 16 A. 

Z zakramentom svetega zakona bodo v avgustu 
potrdili svojo ljubezen in zvestobo v naši župniji: Kle-
men Babič in Vesna Mlakar, Anže Glinšek in Katarina 
Volek ter Mitja Prhaj in Sandra Hočevar. Na Kopanju 

pa bosta sklenila sveti za-
kon Tadej Cimerman in 
Janja Bambič. Za vse moli-
mo, naj jih božji blagoslov 
spremlja v življenju.

Poslovili pa smo se na 
zemlji od Branke Meglen 
iz Kompolj, stare 55 let. 
Naj v nebesih uživa večno 
srečo.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝
Ob smrti BRANKE ME-

GLEN so darovali sin in 
hčerka ter Marjan, dar za 
cerkev in za 5 maš. Enako 
so darovali tudi mama, 
brata Jože in Darko, ter se-
stra Romana dar za cerkev 
in za 5 maš. Dar za cerkev 
in za 2 maši sta dala tudi 
Brane Kastelic in Pepca iz 
Šentvida. Dar za cerkev je 
dala Anka Petrič z druži-
no. Za maše pa so darova-
li: Zinka in Ignacij Meglen 
(5), Alojz Kovačič z druž. 
(1), Tone Kovačič z druž. 
(1), Kujerjevi (1), Stanka, 
Brane in Marjan z druži-
nami (3), Lipetovi (2) in 
Kovačeva Andreja (1).

Za pokojno Kristino 
Adamič sta darovali za dve 
maši sestrični Veronika in 
Maryann Sustar iz Kana-
de.


