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Beseda živega Boga Z očmi katehistinje

Dragi starši!

Pri krstu otrok starši pred Bogom in 
zbranimi obljubimo, da bomo otroke 
vzgajali v veri. Dana je torej velika in 
zvezujoča obljuba. In ker je to delo po-
membno, zahtevno, smo vam pri vero-
uku v pomoč kateheti, da ob vašemu 
zgledu razlagamo osnovne gradnike 
naše vere. Razlagamo jim sveto pismo, 
zapovedi,  molitve, pomen praznikov 
in še marsikaj. Pri tem oznanjevanju 
skušamo biti prijetni, domiselni in 
otrokom razumljivi, da se jim dejstva 
vtisnejo v srce in spomin.

Vse, kar slišijo pri svetih mašah, 
počasi dobiva smisel. Ko rastejo ob 
vašem in našem zgledu, ponotranjijo 
vrednote, o katerih se pogovarjamo, 
in skušajo tudi sami postati dobri, po-
šteni, pokončni kristjani. Skupaj jim 
pomagamo graditi duhovni mozaik, 

»Kdor je zvest v najmanjšem,
je zvest tudi v velikem,

kdor pa je krivičen
v najmanjšem,

je krivičen tudi v velikem.
Noben služabnik ne more
služiti dvema gospodoma:

ali bo namreč enega sovražil
in drugega ljubil,

ali se bo enega držal
in drugega preziral.

Ne morete služiti Bogu
in mamonu.«

(Lk 16,10.13)



ki bo iz leta v leto postajal večji in lepši, 
če se bomo skupaj za to trudili. Začenja 
se novo šolsko leto in tako nova prilo-
žnost za starše, da skušate vestno izpol-
njevati dano obljubo, in nova priložnost 
za nas katehete, da skušamo dobro 
opravljati svoje poslanstvo.

Vse dobro želimo in vas pozdravlja-
mo

vaši kateheti 

Pogled na oratorij 2016

Letos smo na praznik Marijinega vne-
bovzetja začeli oratorijski teden v Do-
brepolju. Okrog 100 navihanih otroških 
obrazov se je podalo na Ostržkovo pot 
dogodivščin in odraščanja. Oratorij je 
pripravljalo 40 energičnih animatorjev. 
Osem skupinic otrok je vsako dopoldne 
preživelo ob gledanju igre o Ostržku, 
poslušanju naukov murna Modreca in 
ob poučni katehezi. Popoldneve so nam 
popestrile velike igre, bansi, petje, šte-
vilne delavnice, gosta Blaž Podobnik in 
Beti Lunder, vreme pa nam je omogočilo 
tudi super vodne igre. In kot vsako leto 
smo se podali na pohod v neznano. Vsa-
kemu dnevu v slovo smo prepevali hi-
mno Zdaj gre zares. Vemo, da ima vsak 
od teh otrok veliko srce, in ob tem upa-
mo, da je letošnji oratorij napolnil vsaj 
majhen košček teh src.

Gledati danes nasmejane obraze 
otrok in mladine je pravi užitek. Ko 
mladi zapustijo svoje računalnike in vse-
mogoče pripomočke, ki jih delajo indivi-
dualiste, ko se skupaj igrajo, načrtujejo, 
ustvarjajo, pojejo, molijo in se utrujeni 
vračajo domov, mislim, da delim mnenje 
večine staršev, da je to tisto, kar mlad 
človek zlasti danes potrebuje. Hvala 
našim iznajdljivim in nadvse delavnim 

animatorjem, zlasti trojici voditeljic, 
hvala sponzorjem, hvala nenazadnje 
tudi vam, dragi starši, za vso pomoč in 
razumevanje. Koliko dobrega in lepega 
za Boga in za ljudi se da narediti s sku-
pnimi močmi.

Začenjajo se pastoralne 
dejavnosti

Počitnice so minile, spet bomo v pol-
nem teku delali kot kristjani, saj zau-
pamo v Boga, ki je naš Oče, nas ljubi in 
nam le on more pomagati k srečnemu 
življenju. Vse verske dejavnosti imajo en 
sam namen: izpolniti Božjo voljo, ta pa 
je naše posvečenje in naša sreča.

OBISK SVETE MAŠE, pa ne le nedelj-
ske, če se da večkrat tudi med tednom. 
Pravkar sem prebral knjigo žene in ma-
tere Rosa Pich-Aguilera Roca, ki ima 18 
otrok in ste jo nedavno videli tudi na 
naši TV. Ljudje jo sprašujejo, kako ji uspe 
najti čas za vsakega otroka in najprej 
seveda za moža, biti polovično zaposle-
na v službi, obenem pa navzoča še pri 
vseh važnejših družbenih dejavnostih 
in vedno nasmejana in zadovoljna. Kaj 
si vbrizgava v žilo, da to zmore. Njen 
odgovor je preprost. »Treba je zgodaj 
vstati in iti vsak dan k maši. Potem pa se 
skušam pol ure zadržati še pred izposta-
vljenim Najsvetejšim in tam dobim moč, 
tam vidim možne rešitve problemov, s 
katerimi se bom tisti dan soočila.«

PONEDELJKOVO CELODNEVNO IN 
PETKOVO ENOURNO ČAŠČENJE bodo 
tudi v naše življenje prinesli spoznanja, 
moči in poguma, samo poskusiti je tre-
ba. Ne prihaja nas ne vem koliko, toliko 
pa, da kličemo na naše domove, našo 



župnijo in ves naš narod Božji blagoslov. 
Če nas bo več, bo tudi več blagoslova in 
Božje pomoči, med nami pa vedno lep-
še.

MOLITVENE SKUPINE od prenove v 
Duhu, pa preko vseh skupin, ki se zbira-
jo po vaseh in so prinesle toliko dobrega, 
žal pa ponekod pešajo. Ponosni smo na 
skupino v Predstrugah, ki se zbira celo 
leto in pride tudi po 17 molivcev. Sku-
šajmo si vsi, ki razumemo, kaj je moli-
tev, zadati letos nalogo, da bomo v vsaki 
vasi spet vpeljali molitveno skupino, saj 
ne smemo pozabiti Jezusove obljube, da 
bo tam, kjer se bosta dva ali trije zbrali 
v njegovem imenu, on sam med njimi in 
jim bo nebeški Oče izpolnil, kar koli ga 
bodo prosili.

VEROUK IN BIRMANSKE SKUPINE 

Šolski verouk se pričenja ta teden in 
smo za uvod imeli v petek lepo šolsko 
mašo. Hvala vsem, ki ste pripravljeni po-
magati pri tej veliki nalogi poučevanja 
mladega rodu v veri. Največjo vlogo pa 
ima naš zgled. Tam, kjer starši in odrasli 
dajejo lep in vesel zgled življenja po veri, 
tudi sam nauk ne bo padel na kamnita 
tla.

Z mladimi, zlasti animatorji, se bomo 
čim prej morali dobiti na pogovor o bir-
manskih skupinah pa tudi o srečanjih za 
mlade. Tudi tu se kaže pripravljenost za 
pomoč, zlasti ljudi iz pedagoških pokli-
cev.

ŽPS kot krovni organ vseh dejavnosti 
v župniji bo imel prvo redno sejo v tem 
pastoralnem letu v ponedeljek, 19. sep-
tembra, ob 20.00 v sejni sobi župnišča. 
Že sedaj vse člane vabimo, da si rezervi-
rate čas.

Pevske vaje se bodo zaradi nove maše 
začele nekoliko pozneje.

Stična mladih bo v soboto, 17. septem-
bra.

Molitveni dan za duhovne poklice na 
Brezjah je v soboto, 10. septembra.

Nedeljo svetniških kandidatov ljubljan-
ske metropolije – škofa Janeza Gnidovca, 
nadškofa Antona Vovka, škofa Friderika 
Barage, duhovnika Andreja Majcna in 
profesorja Antona Strleta – bomo letos 
praznovali v nedeljo, 18. 9., na Rakovni-
ku s pričetkom ob 15.00.

Praznik Marijinega rojstva ali malo 
mašo, 8. 9., bomo obhajali z mašami 
v Podgorici dopoldne ob 9.00, v Poni-
kvah je ta dan drugo žegnanje z mašo 
ob 17.00 pri kapelici v zavodu, večerna 
maša pa bo tudi v Podgorici ob 19.00.

Žegnanje za Zagorico bo v nedeljo, 
11. 9., z mašo ob pol enajstih.

Dogajanja v župniji

V avgustu smo se poslovili od Mari-
je Zajec, stare 89 let, Milke Padar, stare 
79 let, Tonija Pajka, starega 42 let, Sta-
nislava Jakiča, starega 86 let, in Antona 
Kastelica, starega 82 let. Naj jim bo Bog 
bogat plačnik v nebesih.  

Ob smrti svojcev so darovali:

✝
Ob smrti Branke Meglen so dali za 1 

mašo tudi Kovačevi.

✝
Ob smrti Milke Padar je dal za 1 mašo 

tudi Tone Cimerman.



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

✝
Ob smrti Marije Šerjak je dala za 1 mašo Tončka 

Koželj.

✝
Ob smrti TONIJA PAJKA so dali dar za cerkev in za 

2 maši starši, dar za cerkev in po 1 mašo bratje Janez, 
Luka, Tomaž in Boštjan. Dar za cerkev pa so dali: dru-
žine Godec, druž Culjkar, Janez Jamnik z druž., druž. 
Jamnik in Slavka Cimerman. Planinškovi iz Malega 
Konca pa so dali za 1 mašo.  

✝
Ob smrti STANISLAVA 

JAKIČA so darovali: dar 
za cerkev in po 2 maši si-
nova Stane in Tone ter 
hči Zalka. Nahtigalovi so 
dali dar za cerkev in za 3 
maše. Dar za cerkev in 1 
mašo so dali Škanteljnovi. 
Dar za cerkev so dali tudi 
Grekčevi iz Ceste in prija-
telji Boštjančič, Grm, Kralj, 
Nučič in Šporar. Za maše 
pa so dali: Rezka Ahlin in 
Grosupljega (1), Tomoževi 
(1), Jakličevi, Pdc. (1), La-
zenski (1), Anica Miklavčič 
(1), druž. Novak iz Pirnič 
(2), Potokar iz Male Račne 
(2), Tekavčevi (1), Sprutovi 
(5), Drobničevi, Predstru-
ge (1) vnukinja Nina (2), 
Rozi Adler iz Grintovca in 
Milka Erjavec iz Kitnega 
Vrha (1), Semiška mama 
2 maši in dar za cerkev., 
druž. Plut in Malnarič (1), 
Primčevi iz Pristave (1), 
delavci mizarstva GAJ (1), 
Gerzinovi (2) in Potokar 
Slavka (1).

Pon. 5. 9.
Mati Terezija

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Marija Zajec, 30. dan
Zvone in Slavko Kovačič

Tor. 6. 9.
Zaharija

Vid.
Kom.

20.00
19.00

Stanislav Jakič, 8. dan
Dušan Buščaj, obl.

Sre. 7. 9.
Marko Križev.

Vid.
I.G.

7.00
19.00

Ljubica Strnad
Anton Kastelic, 8. dan

Čet. 8. 9.
MARIJINO 
ROJSTVO

Pdc.
Pon.
Pdc.

9.00
17.00

19.00

Tone Novak, Vid. 7, obl.
Rajko G. S. Lili, vsi iz doma
Anton Sebanc, obl.

Pet. 9. 9.
Peter Klaver

Vid. 19.00 Milka Padar, 30. dan
Milan Kastelic

Sob. 10. 9.
Nikolaj T.

Vid.
Kom

15.00
19.30

V zahvalo in za vse čebelarje
Jože Rigler, obl.

Ned. 11. 9.
24. med 

letom
Hiacint

Vid.
Pon.
Pdc.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Tone Blatnik, obl., Z. v.
Anton in Marija Petrič
Za Zagorico
Veronika in vsi Vidrihovi

Pon. 12. 9. Vid. 7.30 Roza in Jože Klinc, C.
Tor. 13. 9. Vid. 19.00 Leon Jere, obl., Z. v.
Sre. 14. 9.

Pov. Sv. Križa
I.G. 19.00 Toni Pajk, 30. dan

Čet. 15. 9.
Žal. M. B.

Hoč. 19.00 Stane Mramor, obl.
Marija Žnidaršič

Pet. 16. 9. Vid. 19.00 Marjeta in Jožef Arh
Sob. 17. 9.

Robert Berl.
Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Krašnarjevi in Novakovi, Pdč.
Vsi Škntelovi, Jože Jančar, obl.
Kristina Adamič

Ned. 18. 9.
25. med 

letom
Jožef Kupert.

Vid.
Pon.
I. G.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Marjan Prhaj
Za Ilovo Goro
Marija in Alojz Perko, obl., Vid.
Jože Perko, obl., Z. v.


