
št. 25,  6. december 2015

Beseda živega Boga

Rimljani so definirali človeka kot nekoga, ki ga mučijo skrbi. 
Grki govorijo o mučnih in nadležnih skrbeh, ki jim je človek 
podvržen. Skrb je vedno povezana s strahom pred grozečim 
trpljenjem. Apostol Pavel pa poziva Filipljane, naj nič ne 
skrbijo. Namesto zaskrbljenosti in strahu za lastni obstoj 
naj stavijo svoje zaupanje v molitev. Svoje želje in skrbi naj 
izražajo Bogu v molitvi. Molitev sme biti proseče rotenje, 
zaznamovana pa mora biti tudi z zahvaljevanjem.  

Ne smem obtičati v prošnji; medtem ko prosim Boga, naj 
izpolni želje mojega srca, se moram hkrati tudi zahvaljevati 
za Božjo dobroto in usmiljenje.  
V zahvali zaupam, da bo Bog ukrepal in da hoče najboljše 
zame. Pavel ne ostane preprosto pri ukazu, naj nič ne 
skrbimo. Pokaže tudi pot, kako se lahko osvobodimo 
mučnih skrbi. Prosilna in zahvalna 
molitev sta način, kako se izrazijo naše 
skrbi in obenem tudi izgubijo svojo 
strašljivo oblast nad nami. »Preloži 
svoje breme na Gospoda, on bo skrbel 
zate!« (Ps 55,23) nam govori psalm. 
Če v molitvi prinesem svoje skrbi pred 
Boga, tedaj se spremenijo v zaupanje. 

Gospod je blizu. 
Nikar ne bodite v 
skrbeh, ampak v vsem 
razodevajte svoje 
želje Bogu v molitvi 
in prošnji z zahvalo. 
In Božji mir, ki vsak 
razum presega, bo 
varoval vaša srca in 
vaše misli v Kristusu 
Jezusu.

Flp 4,6-7



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Nadaljevanje pisma  
s. Jožefe in s. Agneze iz Nazarij

Kljub temu da je cerkev lepa in ure-
jena, kakor se za Boga spodobi, saj je 
cerkev prebivališče Boga med ljudmi 
(Rz 21,3), pa vendar to ni najpomemb-
neje. Pomembneje kot to je urejenost in 
čistost naših src, ki bi morala biti oltar 
zahvale in daritve Gospodu. Mi sami 
smo prvo svetišče Boga. Nič nam ne ko-
risti lepa cerkev, če bo evharistični Jezus 
ostajal sam in zaman čakal na nas. Nič 
ne koristijo nove klopi, če ne bo nikogar, 
ki bi v njih klečal in molil. Nič ne koristi 
nov oltar, če ne bo ob njem duhovnika, 

ki bi daroval sveto daritev. Veliko mora-
mo moliti, da bi nas Gospod obvaroval 
nesreče, da bi Dobrepolje ostalo brez 
duhovnika. Pustiti se moramo vzidati 
kakor živi kamni, da bo rasla duhovna 
Cerkev, ki je Kristusovo telo. Naj bo du-
hovna Cerkev bleščeča, v vsem Božjem 
sijaju, da bomo lahko z veseljem in nav-
dušenjem pričali: »Kristus je naše edino 
upanje, On je edini Odrešenik, samo v 
njem je rešitev!«

Skupaj z vsemi sestrami molimo za 
vas in se vam zahvaljujemo za vse do-
bro, ki nam ga izkazujete. Bog naj vam 
obilno povrne.

s. Jožefa in s. Agneza

V nedeljo, 20. decembra, bo v Sloveniji referendum. 
Pred nekaj leti smo že povedali, kako pojmujemo 
družino in želimo, da se ohrani pomen družine, ki 
velja od začetka človeštva, da je namreč družina 
skupnost očeta, matere in otrok. Naš parlament je 
na žalost  preglasoval stari zakon. 

Dobro veste, da se kot župnik nikoli nisem vtikal 
v katere koli volitve, da spoštujem vsakega človeka 
ne glede na usmeritev in prepričanje, ko pa gre za 
tako daljnosežen zakon, vas prosim in vabim, da 
najprej molite za naš narod in vse družine, da se 
udeležite prireditve o tej temi, ki bo 18. decembra 
v Jakličevem domu, predvsem pa, da greste na re-
ferendum in glasujete proti novemu zakonu. Tako 
bomo izpolnili besede papeža Frančiška: »Varujmo 
družino, saj gre za našo prihodnost!« 

Referendum o noveli zakona 
o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (ZZZDR)

Ko je Elizabeta slišala
Marijin pozdrav, je dete

v njenem telesu poskočilo;
in Elizabeta je bila

napolnjena  
s Svetim Duhom in je z

močnim glasom vzkliknila:
»Blagoslovljena ti

med ženami in 
blagoslovljen sad

tvojega telesa!
In od kod meni to,

da pride k meni mati
mojega Gospoda?«

(Lk 1,41-43)



Božiču naproti

Praznik Brezmadežne, ki ga obhaja-
mo 8. decembra, nam kaže Marijo, ki je 
najlepše sprejela Kristusa – Boga. Nje se 
v teh dnevih pogosto spomnimo in jo 
prosimo, naj naj pomaga, da bomo svoja 
srca lepo pripravili na prihod Boga, ki 
vedno znova prihaja. 

Na njen praznik že vrsto let mešana 
zbora na Vidmu in v Ponikvah pri večer-
ni maši zapojeta namesto pridige nekaj 
Marijinih pesmi. Petje in lepa glasba nas 
vedno ganeta. Pridite in počastimo Ma-
rijo tudi na ta način.

Adventni koledar, ki so ga prejeli šo-
larji, je odlična priložnost za povezanost 
družine in duhovno pripravo na božič-
ne praznike. Ob adventni svečki se vsak 
večer skušajte zbrati, prebrati, kar je 
za določen dan predvideno, in v kratki 
molitvi prosite tudi za družine, kjer ni 
prave ljubezni. Tako bo Božji mir in bla-
goslov prihajal ne le k vam, pač pa v vse 
družine.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA je skupna 
priprava vse Cerkve na božič. V naši žu-
pniji je še posebno lepa, saj ohranjamo 
tudi  starodavno nošenje Marije, s kate-
ro podoživljamo njeno pot v Betlehem. 
Vsak dan se zberemo ob 18.00 v župnij-
ski cerkvi, pol ure prej pa molimo rožni 
venec. Prinesite s seboj tudi svečko v 
lončku in pazite, da ne boste pokapa-
li cerkve. Je pa ta pobožnost tudi zelo 
mikavna za otroke, ki jih radi pripelji-
te s seboj. Vsak večer bodo prejeli tudi 
posebno sliko, s katero bodo sestavili 
jaslice.

Spored, kdaj katera vas nosi Marijo, je 
utečen. Naj ga vseeno ponovimo: 15., v 
torek, preda Marijo Kompolje Zagorici, v 
sredo Zagorica Podgori in Bruhanji vasi, 

v četrtek sprejmeta Marijo Ilova Gora in 
Hočevje, v petek Cesta, v soboto Zden-
ska vas, v nedeljo Ponikve, v ponedeljek 
Mala vas in Podgorica, v torek Predstru-
ge in Podpeč, v sredo pa sprejme Marijo 
Videm.

Spovedovanje bo vsak večer med de-
vetdnevnico. Šolarji bodo opravili sveto 
spoved pri verouku.

Spovednik od drugod bo pri nas kot 
vsako leto na 4. adventno nedeljo. K 
nam pride še v soboto in bo spovedoval 
tudi pri maši v Kompoljah in nato na 
Vidmu.

Vsi, ki ne morete k spovedi in maši 
v cerkev, sporočite, da vas bo duhovnik 
obiskal na domu in boste prejeli svete 
zakramente, saj vsi vemo, da je pravi bo-
žič v srcu, kjer se Jezus resnično rodi.

Betlehemsko luč nam bodo tudi letos 
prinesli skavti na 4. adventno nedeljo 
pri večerni sveti maši. Lahko jo boste 
vzeli domov ali jo nesli na grobove svo-
jih dragih.

REDNA SEJA ŽPS bo v decembru, 14., 
ob 19.00. Vsi člani si preberite v priroč-
niku Družina na poti k izviru na str. 19, 
Molitev je hrepenenje. Dobili pa boste 
tudi vabilo po e-pošti.

Katehisti in vsi, ki poučujete verouk, 
vabljeni na sestanek v soboto, 12. dec., 
po maši ob osmih.
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Pon. 7. 12.
Ambrož

Vid.

Pon.

18.00

18.00

Anton Prelesnik, 8. dan
Angelca in Jože Celes, obl., V.
Jože Škulj

Tor. 8. 12.
BREZMA- 

DEŽNA
Makarij

Vid.
Vid.

Kom.
Pon.

9.00
18.00

18.00
19.00

Starši in bratje Lenarčič, Zg.
Vinko in Marija Erčulj, obl., Zg.
Stane Ponikvar, Predstr.
Jože in Franč. Grandovec, obl.
Franci in druž. Pavlin

Sre. 9. 12.
Valerija

Vid. 7.00 Anton Šporar, M. v., obl.
Bernarda Mohar

Čet. 10. 12.
Lor. M. B.

Vid.
Pdg.

18.00
18.00

Izidor Šporar, 30. dan
Stane Škoda in Neža Šporar, obl.

Pet. 11. 12.
Damaz

Vid. 18.00 Katarina Markuta in vsi Mikličevi
Vsi Primčkovi, Zg.

Sob. 12.12.
Finian

Vid.
Kom

8.00
18.00

Za Mojco
Boris, Martina in Tomaž Babič

Ned. 13. 12.
3. adventna

Lucija

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Oba Milana Hočevar, obl.
Dušan Erčulj, V. 56
Alojz Šuštaršič, Pdč., obl.

Pon. 14. 12.
Dušan

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Frančiška in Ivan Kaplan, V. 14
Za zdravje

Tor. 15. 12.
BOŽ. DEVET.

Vid.
Kom.

18.00
17.00

Ivan Drobnič, Vid., obl.
Starši in Mari Kavčič, obl.

Sre. 16. 12.
Ado, Adela

Vid. 18.00 Marija in Janez Zabukovec, Pdč., obl.
Anton Novak, B. v.

Čet. 17.  12.
Lazar

Vid.
I. G.

18.00
17.00

Starši, Janez Strnad in Jure Centa
Vsi Femec

Pet. 18. 12.
Gacijan

Vid. 18.00 Janez in Milka Gačnik, obl., Predstr.
Alojz Jamnik

Sob. 19.12.
Urban

Vid.
Kom.

18.00
 17.00

Metka Težak, obl., M. v.
Anton in vsi Lekanovi, K.

Ned. 20. 12.
4. adventna

Vincencij

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Tatjana Lenarčič, obl.
Vsi Primoževi, Zg.
Anton Prelesnik, 30. dan

Bog me je izbral za bralca svoje – božje 
besede

Vsakdo, ki sprejme službo bralca božje besede, je ve-
lik blagoslov za domačo župnijo in daje svoj pomemben 
prispevek k lepoti bogoslužja in živosti same župnije. 
Prav lepo vabljeni vsi, ki bi želeli na novo postati bralci, 
da se javite v 14 dneh na el. naslov: dobrepoljskibralci@
gmail.com. Talentov je v župniji veliko, le izkopati jim 

moramo. Korajžno! Vsa-
kega bomo veseli.

Prav je, da se najprej 
zberemo skupaj, da dobi 
vsak potrebna navodila in 
da poskusi na mikrofonu. 
Zelo je važno, da vemo, da 
je treba vse na mikrofonu 
brati glasno, razločno in 
ne prehitro, obenem pa 
si prilagoditi mikrofon. 
Besedilo je vsekakor po-
trebno prej prebrati in 
za nerazumljive besede 
vprašati duhovnika. Be-
remo samo črni tisk, ne 
rdečega.

Oddane maše povečini 
vpišemo kot drugo sveto 
mašo in  jo potem odda-
mo in tudi za duše v vi-
cah oddamo duhovniku v 
domu.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti ANTONA 
PRELESNIKA so darovali 
dar za cerkev domači, ne-
čak Sašo Gruden in neča-
kinja Anica Ljubič z dru-
žino sta prav tako dala 
dar za cerkev, za 1 mašo 
in dar za cerkev sta dala 
Julka in Milan Šuštar, po 
1 mašo pa Jožefovi, B. v., 
Venčeči, Komp., in Mari 
Hočevar iz Male vasi.


