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Molimo ob božji besedi

Na nedeljo, ko že nekoliko diši po jeseni in 
ko začenjamo novo katehetsko leto, nas 
je Gospod znova poklical in nas zbral ob 
oltarni mizi. Jezus hoče biti naš prijatelj, 
zaupnik, naša moč. Tudi če pozabimo nanj, 
on nikoli ne pozabi na nas. Tega se moramo 
zavedati tako veroučenci, kateheti kot tudi 
starši.
V novem šolskem in katehetskem letu nam 
hoče biti še posebno blizu. Potrudimo se, 
da ga bomo pri verouku spoznavali, se 
v molitvi z njim pogovarjali, mu tudi ob 
šolskih obveznostih zaupali, mu v naših 
družinah dali prostor ter ga pri sveti maši 
vedno radi prejemali v svoje srce.

Veliki ljudje, ljudje duha in širine,
svojemu bližnjemu zmorejo odpustiti.
Vedno znova.
Kadar kdo tega ne zmore,
je to znamenje majhnosti
in revnosti duha,
zaprtosti in neizmerne sebičnosti.
A odpuščanje je preizkusni kamen
naše krščanske zrelosti.
Jezusov nauk nam govori:
Kdor ne odpusti,
ni vreden odpuščanja.
Dobri Bog, hvala ti za dar odpuščanja
in za podporo ter vzpodbude takrat,
ko tega ne zmoremo.



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Za nami je oratorij 
DOTIK NEBES

Za nami je teden, ki bo nam, ani-
matorjem, prav gotovo ostal v lepem 
spominu. Oratorijski teden je minil 
hitro, morda celo prehitro, pa vendar 
smo se cel teden ne samo animatorji, 
ampak tudi otroci, ki so se udeležili 
oratorija, naučili ogromno novih reči, 
s katehezami in molitvami pa se pri-
bližali Bogu in Mariji. Letošnji oratorij 
je nosil naslov »Dotik nebes« in prav 
vsi udeleženci oratorija smo se trudili, 
da bi se dotaknili Jezusovega nauka in 
v skladu z njim tudi zaživeli.

Letošnjega oratorija se je udeleži-
lo kar 127 otrok. Oratorijski teden je 
bil poln; nabit s pozitivnim vzdušjem, 
igrami, katehezami, petjem, moli-
tvami. Za to pa gre zahvala mnogim. 

Najprej bi se radi zahvalili vsem ani-
matorjem, ki so namenili svojo čas, 
trud in energijo; brez vas oratorij ne 
bi bil takšen kot je bil! Velika zahvala 
gre tudi gospodu župniku in gospodu 
kaplanu ter vsem katehestinjam, ki so 
skrbeli za to, da se naša duhovna nit 
oratorija ni izgubila v igrah in zabavi. 
Zahvaljujemo se tudi vsem našim do-
natorjem. Prav tako pa velika zahvala 
tudi vam, spoštovani starši, ker ste 
nam zaupali svoje otroke in nas cel te-
den oskrbovali s številnimi dobrotami 
in ustvarjalnim materialom. Vsem naj-
lepša in iskrena zahvala, naj vam Bog 
poplača za vaša dobra dejanja! Trudi-
mo se, da bi vsak naš dan bil poln is-
krenega zadovoljstva in veselja, ki ga 
znajo pričarati otroška srca, trudimo 
se, da bi bil vsak naš dan pravi DOTIK 
NEBES.

Začenja se novo 
pastoralno leto

V teh Oznanilih boste videli vsi urnik 
verouka. Ta bo morda kje še spremenjen, 
saj je treba uskladiti verouk z mnogimi 
dejavnostmi, ki jih imajo šolarji. Zato 
prvi teden še ni verouka. Če se kdo ni 
prijavil k verouku v petek, naj zagotovo 
stori to v tem tednu. Vsak dan po sveti 
maši je ta možnost.

URNIK ŠOLSKEGA VEROUKA je ob-
javljen na oglasni deski in v veroučnih 
prostorih, spored pa je razviden tudi na 
Facebook strani – Župnija Dobrepolje. 

Prva redna seja Ž P S, pri kateri bomo 
naredili načrt za vse pastoralno delo, bo 
v ponedeljek, 18. septembra, ob 20.00 v 



sejni sobi župnišča. Že sedaj vse člane 
prisrčno vabimo. Zastopniki posame-
znih skupin in tudi zastopniki vasi pri-
pravite predloge, da bomo skupno nare-
dili načrt vsega dela.

Gospodarska komisija lepo vabljena na 
sestanek v ponedeljek, 4. septembra, ob 
20.00.

Mešana pevska zbora, osrednja litur-
gična zbora župnije, bosta tudi začela z 
vajami. Vsi, ki vam je Bog dal dar petja, 
premislite, ali Bog ne pričakuje, da bi 
se pridružili zboru na Vidmu ali v Poni-
kvah in prepevali njemu v čast, sebi in 
drugim faranom pa v veselje. Z vajami 
bomo pričeli v septembru. Oba zbora 
bosta vesela novih pevcev.

ZAKONSKE SKUPINE so velika pomoč 
zakoncem. Pri letošnjih postnih preda-
vanjih se je kar nekaj parov javilo, da bi 
se želeli vključiti v kako izmed teh sku-
pin. Nekateri ste se že vključili, drugi pa 
se čim prej javite župniku ali komu iz-
med članov zakonskih skupin, da bomo 
skušali organizirati ustrezno skupino. 
Verjetno pa bi še kdo, ki se ni javil, to že-
lel. Vsi ste lepo vabljeni, da bi v 14 dneh 
to sporočili in bomo potem načrtovali 
naprej.

Ministranti imajo že to nedeljo, 3. sep-
tembra, ob 15.00 sestanek, pri katerem 
se bomo tudi pogovorili o vsem našem 
delu. Vsi se ga udeležite.

PONEDELJKOVO CELODNEVNO IN 
PETKOVO ENOURNO ČAŠČENJE prina-
ša poseben Božji blagoslov, še posebno 
naši župniji pa tudi vsej Sloveniji in vse-
mu svetu. Biti ob živem Jezusu je tako 
velika stvar, da jo, žal, mnogi ne razu-
mejo. Hvala Bogu, da pa je v župniji kar 

nekaj ljudi, ki se tega zavedajo in z ve-
seljem prihajajo. Ti so kot pravi misijo-
narji, brez njih bi bili zelo osiromašeni, 
četudi se to vedno na zunaj ne vidi. Ob 
petkih je čaščenje eno uro pred večerno 
sveto mašo skozi vse leto, celodnevno 
čaščenje ob ponedeljek pa smo z juni-
jem prekinili in ga bomo začeli spet v 
ponedeljek, 11. septembra. Prisrčno va-
bljeni! Jezus nas vabi in čaka.

PRENOVA V Duhu in molitvene skupine 
so za posameznike in za skupnost vir 
milosti in Božje pomoči. Samo Bog ve, 
koliko milosti je že prišlo po zaslugi teh 
skupin. Nekatere skupine se zbirate celo 
leto, nekatere le v določenih časih.

Prenova v Duhu bo začela z zbiranjem 
v torek, 5. septembra, po večerni sveti 
maši. Vse skupine imejmo vedno pred 
očmi poleg osebnih potreb tudi potrebe 
župnije, ki je naša razširjena družina, in 
vsega našega naroda ter celotnega sveta.

OZVOČENJE dobro deluje in nihče ni 
dal kakih pripomb, kar pomeni, da ste 
zadovoljni. Dobili smo tudi račun zanj – 
2995 evrov.

Žegnanje v Podgorici za Zagorico bo 
v nedeljo, 10. septembra. Na mali Ilovi 
Gori pa bo žegnanje naslednjo nedeljo, 
17. septembra.

Na praznik rojstva Marije, 8. septem-
bra, bosta sveti maši ob 9.00 in zvečer 
ob 19.00 v Podgorici, ob 17.00 pa je vsa-
ko leto sveta maša v Ponikvah kot drugo 
žegnanje pri kapelici v zavodu.

STIČNA MLADIH, vseslovensko sre-
čanje mladih v Stični, bo v soboto, 16. 
septembra. Gotovo se boste tudi iz naše 
župnije mladi organizirali in se tega sre-
čanja udeležili.
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Pon. 4. 9.
Rozalija

Vid.
Pon.

7.30
19.00

Jožefa in Anton Prijatelj, obl., V.
Ana in Adolf de Cecco

Tor. 5. 9.
Mati Terezija 

iz Kalkute

Vid.
Kom.

19.00
19.00

Straši Zrnec in Šlajmer
Ljudmila Mustar, 8. dan
Jože Rigler, obl.

Sre. 6. 9. Vid. 7.00 Magda in  Milan Strnad, obl., Z. v.
Čet. 7. 9.

Marko Križ.
Vid. 19.00 Za vse botre

Angel Grm, Pdč.
Pet. 8. 9.

MARIJINO 
ROJSTVO

Pdc.
Pon.
Pdc.

9.00
17.00

19.00

Dragica Kožar
Rajko Gruden, s. Lili, vsi iz zavoda
Za čebelarje
Ljubica Strnad

Sob. 9. 9.
Peter Klaver

Vid.
Kom.

8.00
19.30

Starši in Franc Glač, B. v.
Dušan Buščaj, obl.

Ned. 10. 9.
23. med 

letom
Nikolaj Tolen.

Vid.
Pon.
Pdc.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 19.00

Marija Perko, V., obl.
Druž. Lenarčič 9
Za Zagorico in vse farane
Starši in Jože Perko, Z. v., obl.

Pon. 11. 9.
Prot in Hia-

cint

Vid.

Pon.

7.30
 

19.00

V zahvalo za zdravje T. D.
Alojz Žnidaršič, Vid.
Oba Milana Hočevarja

Tor. 12. 9.
Marijino ime

Vid. 19.00 Leon Jere, obl., Z. v.
Janez Novak, V.

Sre. 13. 9.
Janez Zlatou.

Vid.

Hoč.

7.00

19.00

Za blagoslovljen zakon
Franc Bradač
Starši Koželj in Strnad

Čet. 14. 9.
Pov. Sv. Križa

Vid.
I. G.

19.00
19.00

Marija in Alojz Pajk, obl., Z. v.
Anton Kastelic, obl.

Pet. 15. 9.
Žal. M. Božja

Vid. 19.00 Veronika Vidrih in vsi Vrščaj, obl., Z. v.
Vida Tomšič

Sob. 16. 9.
Kornelij

Vid.
Kom.

8.00
 19.30

Tone Novak, Vid. 7., obl.
Jože in vsi Šporar

Ned. 17. 9.
24. med 

letom
Robert Berl.

Vid.
Pon.
I. G.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
19.00

Milan Pečjak, obl.
Vsi Oblakovi, 8
Za I. G. in vse farane
Vera Vidmar, Zg.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝
Ob smrti KRISTINE 

ŽNIDARŠIČ so darovali: 
dar za cerkev in za 5 maš 
mož in hčerka Vida. Ena-
ko je dal sin Milan z dru-
žino. Dar za cerkev in za 4 
maše so dali Žnidaršičevi 
z Gorenjske. Dar za cer-
kev in 1 mašo je dala sku-
pina BEATI, dar za cerkev 
in dar za KARITAS je dala 
SCHOLA CANTORUM, dar 
za cerkev in 1 mašo so 
dali Boštjančičevi, Vid., 
Gregorjevi in Venčeči, 
dar za cerkev so dali tudi 
Primoževi iz Ponove vasi. 
Za maše pa so darovali: 
Gregor (1), Helena (1), 
druž. Dolinšek iz Lj. (1), 
Cimermanovi iz Čušper-
ka (1), Tomoževi, Z. v. (1), 
Primčkovi, Zg. (1), Ana 
Šereg (1), druž. Žgajnar, 
Z. v. (3), bratranca Jože 
in Tone iz Hinj (2), Mara 
Lovšin (1) in Vidini prija-
telji (2).

Predstavitev pesniške zbirke 

Stanke Mihelič LUČ VERE 

bo pri Novi Štifti 15. 9. ob 20.00 

s priložnostnim kulturnim programom. 


