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Beseda živega Boga

Eden izmed njih pa, ko je videl, 
da je ozdravljen, se je vrnil, 

in je z velikim glasom slavil Boga.
In padel je na obraz pred njegove 

noge ter se mu zahvaljeval;
in ta je bil Samarijan.

Jezus pa je spregovoril:
»Ali ni bilo deset očiščenih?

Kje pa je onih devet?«
In rekel mu je:

»Vstani in pojdi, 
tvoja vera te je rešila.«

(Lk 17,15-17,19)

In Gospod je rekel:
»Poslušajte, kaj pravi

krivični sodnik!
Pa Bog ne bo pomagal do
pravice svojim izvoljenim,

ki vpijejo k njemu noč in dan,
in bo pri njih odlašal?

Povem vam, da jim bo hitro
pomagal do pravice.

Vendar, ali bo Sin človekov,
kadar pride,

našel vero na zemlji?«

(Lk 18,6-8)



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

IZ PRVE SEJE ŽPS

Na prvi seji v novem pastoralnem 
letu poda župnik svoj pogled in načrte 
za pastoralno delo v župniji. V pogo-
voru se ti načrti navadno izkristalizi-
rajo.

A/ Versko izobraževanje, kamor spada 
predvsem verouk, poteka letos na treh 
krajih: na Vidmu, v Kompoljah in na 
M. Ilovi Gori. Šolskega verouka je 20 
ur. Od tega ima župnik 3 ure, kaplan 2, 
katehistinja Vesna 6, katehistinja Lidi-
ja 6, prof. Ana Špan Česen 2 in ga. Re-
nata Jamnik 1 uro. ŽPS je dal soglasje, 
da se preko škofije polovično zaposli  
katehistinja Lidija Lohkar, ki poučuje 
tudi v Ribnici in Velikih Laščah.

B/ Duhovno življenje je poleg verske-
ga izobraževanja najvažnejši namen 
in cilj vsake župnije. Najprej je župnik 
povabil ne le člane, ampak preko njih 
vse, ki ste dejavni člani župnije, da 
ne bi izgubili izpred oči dejstva, da je 
samo eno potrebno: živeti tako, da se 
nihče med nami ne bi pogubil, am-
pak dosegel večno srečo. Kaj lahko 
vsak stori. Trudi se, da bi živel kot kri-
stjan, dajal dober zgled, predvsem pa 
molil, najprej za svoje najbližje, nato 
pa za vse v župniji in po svetu, še po-
sebej za grešnike.

Nedeljska sveta maša je srce du-
hovnega dogajanja v župniji. K tem 

mašam naj bi prihajali z radostjo in 
ponosom ter pri njej vsi, kolikor je le 
mogoče, sodelovali. Vsak ima kak ta-
lent (pevski, bralski, krasilski, orga-
nizatorski, pritrkovalski) in tega naj 
velikodušno da v službo Bogu in vsej 
Cerkvi v Dobrepolju. Predlagajte, kaj 
naj bi naredili, da bodo naša nedeljska 
zbiranja čim lepša in koristnejša.

Delavniške maše, h katerim priha-
jajo nekateri vsak dan, so drugi vir du-
hovne moči. V vaseh, kjer je sveta maša 
enkrat tedensko, kot je to v Ponikvah, 
Kompoljah, Ilovi Gori in Hočevju, se 
mnogi vaščani potrudijo in tisti dan 
pridejo k sveti maši. Ravno tako so pri 
teh mašah ministranti. Vasi, kjer ni 
svetih maš, pa razen redkih izjem ne 
čutijo potrebe, da bi se razen sorodni-
kov, za katere se opravlja sveta maša, 
in redkih pobožnih ljudi udeležili de-
lavniških maš. Zato smo dali predlog, 
da bi razdelili vasi čez teden in bi bile 
povabljene določeni dan k maši, da 
bi molile za svojo vas in celo župnijo. 
Ker je ob ponedeljkih in sredah sveta 
maša zjutraj in prihajajo radi tisti, ki 
so doma, večina pa zaradi šol in služb 
ne more, bi ostale dneve razdelili tako-
le: v torek naj bi prišli iz Podpeči, Pod-
gore in Bruhanje vasi, četrtek iz Ceste 
in Zdenske vasi, v petek iz Male vasi, 
Podgorice in Zagorice, v soboto pa iz 
Vidma, Vodic in Predstrug. Te dni naj 
bi tudi ministrirali iz teh vasi. Seveda 
pa marsikomu ne bo najbolj odgovar-
jal ta dan in si bo izbral kak drug. Že-
limo le povabiti vse, da premislite, ali 
ne bi mogoče vsaj en dan prišli k dari-
tvi svete maše.  



Čaščenja ob ponedeljkih in petkih se 
udeležujete v glavnem isti, a hvala 
Bogu, kar lepo število je takih, ki zau-
pate v moč molitve. Neki mož se vsak 
ponedeljek, ko gre iz službe,  ustavi, 
da vsaj za nekaj minut počasti Boga. 
Škoda, da nima več posnemovalcev. 
Prepričan sem, da naša molitev svetu 
prinaša obilno Božjo pomoč, ob smr-
ti pa bomo samo strmeli, kaj vse smo 
izmolili.

O molitvenih in zakonskih skupi-
nah ter o biblični skupini bom več na-
pisal v prihodnjih Oznanilih.

ŽUPNIJSKO GOSPODARSTVO vodi 
skupaj z župnikom gospodarska ko-
misija. Člani te komisije so: Anton 
Jakopič, Ana Prijatelj in Tone Novak. 
Vse, kar zadeva gospodarstvo v žu-
pniji, moramo odločati skupno, večje 
reči pa mora dovoliti škofija. Ker so 
oni za marsikaj večji strokovnjaki kot 
župnik, tudi glede najemnin, prodaj in 
sploh vseh materialnih zadev, se obra-
čajte odslej nanje.

V manjšo veroučno sobo smo letos 
nabavili nove klopi in stole.

Pod korom bo na pobudo turistične-
ga društva kmalu informacijska tabla 
z opisom celotne župnijske cerkve.

V Podgorici so temeljito obnovili 
kapelico na začetku vasi, sedaj pa ob-
navljajo še nekatere kipe, ki so napa-
deni od črva.

V Ponikvah pa bodo kmalu zapele 
skoraj nove orgle, česar se zelo vese-
limo. Tudi o tem boste izvedeli več v 
prihodnjih Oznanilih.

Birmanske skupine, o katerih smo 
se pogovarjali na sestanku s starši, 
bodo pričele z delom v oktobru. Vse 
animatorje in katehistinjo 8. in 9. ra-
zreda prav lepo vabimo v ponedeljek, 
3. oktobra, da se natančno pogovori-
mo, kako bodo potekale birmanske 
skupine in sploh vsa priprava na sveto 
birmo.

Verouk za prvoobhajance in njihove 
starše bo v nedeljo, 16. oktobra, po pol 
enajsti maši.

Kateheza Dobrega Pastirja, verouk 
za predšolske v starosti od 3 do 6 let, 
kjer se otroci sami učijo ob pomoči 
Svetega pisma, liturgije in pedagogike 
montessori vstopati v osebni odnos 
z Bogom. Srečanja so v Ribnici, v žu-
pnišču ob ponedeljkih. Informativna 
številka tel. je 040 292 809 ali e-naslov: 
anja@staric.net. 

Žegnanje v domu Sv. Terezije bo v ne-
deljo, 9. 10, z mašo ob 10.30. Istočasno 
bo tudi sveta maša ob rožnovenskem 
tednu pri Svetem Antonu.

100-letnico Frančiške Grm iz Zagorice 
bomo praznovali v nedeljo, 2. oktobra. 
Župnijsko občestvo se z njo veseli in ji 
želi še naprej zdravja in Božjega var-
stva.

Kadar uživamo ta kruh in pije-
mo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, 
Gospod, dokler ne prideš v slavi. Ta 
vzklik bomo od 1. 10. do 1. 1. 2017. 
odgovarjali pri vseh svetih mašah, ne 
glede, ali pojemo ali molimo, in ne gle-
de, kako zapoje duhovnik.



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

Pon. 3. 10.
Gerard

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Za domače, po namenu
Ata in vsi Škuljevi

Tor. 4. 10.
Frančišek As.

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Ana Nučič, 8. dan
Starši Perko

Sre. 5. 10.
Favstina 

Kow.

S. A.
S. A.

9.00
19.00

Marija Bradač in vsi Tekavčevi
France in Nežka Zrnec, obl., Z. v.

Čet. 6. 10.
Bruno

Vid.
I. G.
Pdg.

19.00
19.00
19.00

Danijela in France Medvešek, M. v., obl.
Ana in Franc Femec/ Toni in vsi Pajkovi
Tone Novak, obl.

Pet. 7. 10.
PRVI Petek

Vid. 19.00 Alojz Strnad, obl., C. 48
Stane Jakič

Sob. 8. 10.
Benedikta

Vid.
Kom

8.00
19.30

Jože in Ana Žgajnar, obl., C.
Pok. Šmucovi, K. 95 A

Ned. 9. 10.
28. med 

letom
Dionizij

Vid.
Pon.
Dom
S. A.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 10.30
 19.00

Za farane
Marija in Anton Hren
Za žive in pok. v domu
Andrej in Janez Štrubelj, obl., Z. v.
Stane in Ana Škulj, Zg.

Pon. 10. 10.
Danilo

Vid.
Pon.

7.30
 19.00

Pavle Šuštar, obl., B. v. 28
Starši Tabak, obl.

Tor. 11. 10.
Bruno

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Frančiška in Jože Zajec, obl., V.
Ana in Jože Drnulc

Sre. 12. 10.
Maksimiljan

Vid. 7.00 Franci Berdavs, V.
Milka Padar

Čet. 13. 10.
Gerald

Vid.
Vid.
Hoč.

19.00
19.00
19.00

Terezija in Anton Čebular, obl.
Jožefa Godec, obl., C.
Adolf Žnidaršič, obl.

Pet. 14. 10.
Kalist

Vid.
Vid.

19.00
 19.00

Vera Sever, 30. dan
Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v.

Sob. 15. 10.
Terezija Vel.

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Marija Rus, obl., V.
Jože in Marija Strah in vsi Mihcovi

Ned. 16. 10.
29.med 

letom
Hedvika

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Za farane
Janez Tomšič, obl.
Milan Zevnik, Pdc.
Anton Novak, obl., B. v.

Dogodki v župnijski družini

V septembru sta sklenila sveti zakon v Ponikvah Ar-
min Škulj in Ana Zgonc, v Izoli pa Matej Škulj in Nuša 
Hrovat. Obema paroma želimo vso srečo in Božji bla-
goslov in pomoč.

Na Božjo njivo smo pospremili Vero Sever, staro 90 
let, in Ano Nučič, staro 88 let. Obe sta bili iz Ceste in 

obe pokopani v krsti, 
kar je še posebno lepo. 
Naj jima Bog podeli 
večno srečo pri sebi.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti VERE SE-
VER je dal za 2 maši 
nečak Branko, za 2 
maši sestra Frančiška 
in 1 mašo Tončka Smr-
ke.

✝

Ob smrti ANE NU-
ČIČ je dal dar za cer-
kev in za 4 maše sin 
Tone, dar za cerkev in 
za 3 maše je dala sestra 
Rezka, dar za cerkev in 
za 1 mašo je dal brat 
France, ravno tako so 
dali dar za cerkev in za 
1 mašo Anžičkovi, po 1 
mašo pa so dali: Dani, 
Cigojevi, C., Žitniko-
vi iz Čušperka, nečak 
Jože in nečakinja Maj-
da.


