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Beseda živega Boga
za praznik vseh svetih in zahvalno nedeljo

In odprl je usta in jih učil:

Blagor žalostnim,

zakaj ti bodo potolaženi.

Veselite se in radujte,

zakaj vaše plačilo

v nebesih 

je veliko.

(prim. Mt 5,2.5.12)

Tisti pa, ki bodo vredni,
da dosežejo oni vek

in vstajenje od mrtvih,
se ne bodo ženili

in ne možile,
zakaj tudi umreti 

ne bodo mogli več;
enaki so namreč angelom

in so Božji otroci,
ker so otroci vstajenja.

(prim. Lk 20,35-36)

Gospod Jezus,
izkusili smo bolečino 

in žalost
in občutiti tvojo tolažbo. 
To tolažbo želimo deliti 

s tistimi,
ki so sedaj žalostni.

Pomagaj nam najti način,
da pokažemo svoje 

sočutje z žalostnimi,
osamljenimi, s tistimi, 

ki so obupani.

Pomagaj nam, 
da bomo občutili,

da si umrl, ker si nas ljubil.
V gotovosti, da je tolažba,

ki presega vsako 
spoznanje,

tvoje vstajenje.



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Praznovanje praznika vseh svetih in 
vernih duš v naši župniji bo tudi letos 
potekalo kot običajno. Kdo do svojih raj-
nih ni občutljiv? Hvaležnost nam naro-
ča, da jim oskrbujemo grobove, še bolj 
pa, da jih stalno nosimo v svojih srcih 
in zanje molimo. Ko bi le vedeli, koliko 
jim pomagajo svete maše, ki se daruje-
jo zanje, pa tudi druga dobra dela, zla-
sti molitve. Hvala Bogu, v naši župniji v 
glavnem vsi darujete za sveto mašo za 
svoje pokojne. Tudi za umrle pred dalj 
časa je lepo darovati za svete maše, saj 
mnogi še niso na velikem cilju – v nebe-
sih. Najbolj žalostni pa so naši rajni, če 
boste stali ob njihovem grobu in prižga-
li grmado sveč, namesto bi šli v cerkev, 
kjer se daruje posebna sveta maša zanje. 
Tudi na vernih duš dan se radi udeležite 
svetih maš za rajne. Ne pozabite pa tudi 
na odpustke, ki jih te dni lahko darujete 
za pokojne pod navadnimi pogoji; da ste 
obiskali pokopališče ali cerkev, opravili 
sveto spoved, prejeli sveto obhajilo in 
molili Očenaš, Zdravo Marijo in vero.

Marsikdo je tudi dal dar za svečke 
KARITAS, ki bo šel za ljudi v stiski med 
nami. Hvala vam! Enako hvala vsem, ki 
boste darovali svoj dar, kot vam je opisa-
no v naslednjem članku.

Dobrodelna  akcija 2016 

Projekt, v katerega se v Sloveniji vsa-
ko leto vključi več sto prostovoljcev, or-
ganizacij in podjetij bo v Dobrepolju po-
tekala že tretje leto zapored. V sedmih 
zaporednih akcijah smo v celi Sloveniji 
zbrali že skoraj 120.000 evrov. Zbrana 

sredstva vsako leto namenimo za nakup 
zdravstvenih naprav in pripomočkov, ki 
REŠUJEJO ŽIVLJENJA. 

Svečke na grobu so spomin na naše 
najdražje, zato z akcijo ne želimo ruši-
ti tradicije. Ne okrnimo tega spomina s 
pretiravanjem. Svojih pokojnih se spo-
mnimo vsak dan in s sodelovanjem v 
akciji Manj svečk za manj grobov nare-
dimo nekaj dobrega za žive. 

Zbrana sredstva bomo tokrat nameni-
li Župnijski Karitas Dobrepolje za nakup 
negovalnih pripomočkov, ki bodo na vo-
ljo za izposojo občanom. Z zbranim de-
narjem bomo kupili negovalno posteljo 
in sprehajalni voziček, po katerih se več-
krat kaže potreba med občani. Akcija se 
je med Dobrepoljci zelo dobro prijela in 
zagotovo nam bo tudi letos s skupnimi 
močmi uspelo. 

Pred pokopališčem v Vidmu in v Stru-
gah vas bodo od 29. oktobra do 1. no-
vembra čakali prostovoljci, ki vam bodo 
še podrobneje razložili namen akcije. 

V zameno za dar boste prejeli zastavi-
co sočutja, ki jo lahko pustite na grobu. 

POMAGAJMO TISTIM, KI ŠE LAHKO 
ŽIVIJO, ČE NISMO MOGLI VSEM, KI SE 
JIH TE DNI SPOMINJAMO! 

Koordinator akcije v Dobrepolju 
Ambrož Volek

Kdaj in kje se zbirajo 
molitvene skupine

Ena najlepših lastnosti naše župnije 
je, da mnogi radi in veliko molite. Mo-
litvene skupine po nekaterih vaseh so 
zaradi starosti članov nekoliko opešale. 
Iz srca vabimo mlajše, da se jih pridruži-
te. Spoznali boste, da je čas skupne mo-
litve najbolje naložen, da vam in drugim 



članom prinaša veselje in tolažbo in vas 
medsebojno povezuje, ko nad vašo vas, 
celo župnijo in ves naš narod kliče Božji 
blagoslov in pomoč. V večnosti bomo vi-
deli, kako velike reči smo izmolili.

V sredo so prišli na sestanek samo 
trije. Za ostale vasi smo se pogovarjali z 
nekaterimi vaščani, ali bomo trenutno 
pustili, kot je bilo lani. Na prve srečanju 
v novembru se lahko bolj natančno po-
govorite o času in kraju pa tudi obliki 
vaše molitve.

Kompolje so imele včasih molitev ob 
nedeljah ob dveh. Ta čas je za mnoge 
nemogoč, zato smo sklenili, da bi se v 
nedeljo, 6. nov., dobili ob 18.00 v verouč-
ni sobi  na informativni sestanek. Vse, ki 
radi molite, prisrčno vabimo. V Kompo-
ljah se zbira pri Andreji Kuralt Prijatelj 
ob sredah ob 17.00 tudi več zakoncev. 
Tudi tej skupini se vsak lahko pridruži.

Ponikve imajo skupino vsak četrtek 
eno uro pred pevskimi vajami  v mežna-
riji.

Predstruge imajo zelo lepo skupino, 
ki se zbira celo leto ob sredah ob 17.00 v 
vaškem domu.

Zdenska vas se zbira v gasilskem 
domu vsak torek ob 19.00.

Podpeč ima srečanja vsakih 14 dni pri 
Jakopičevih ob 20.00.

Bruhanja vas ima srečanja skozi vse 
leto pri Severjevih ob 19.00.

Zagorica se zbira ob nedeljah pri Žlo-
gančkovih ob 18.00.

Ilova Gora se že od oktobra zbira vsak 
torek ob 20.00 pri Bacljevih.

Videm naj bi imel dve skupini. V eni 
se zbirajo ob nedeljah zvečer tri druži-
ne, druga pa naj bi se zbirala v župnišču 
ob četrtkih po večerni sveti maši. Vsi do-
brodošli.

Za nekatere vasi še ne vemo natanč-
no; upamo, da se bodo tudi tam našle 
kake rešitve. 

Zahvalna nedelja, ki je vedno prva v 
novembru, nam daje priložnost, da se 
Bogu in ljudem zahvalimo za vse, kar 
prejemamo. Odkar večino hrane kupimo 
v trgovini, je nevarnost, da pozabimo, 
da je vendar Bog moral vse leto pošiljati 
sonce in dež, veter in roso, da je zemlja 
obrodila sadove, mnogo delanih rok pa 
je moralo delati, da imamo vse, kar po-
trebuje telo za vsakdanje življenje. Ker 
pa ima človek tudi dušo in duha, ki je še 
bolj zahteven, se ob zahvalni nedelji iz 
srca zahvalimo tudi vsem, ki skrbijo za 
naše duše in duha: učitelje, profesorje, 
duhovnike, pisatelje, pesnike, inženirje 
in arhitekte, zdravnike in med. sestre, 
politike in socialne delavce ter še mnoge 
druge.

Po vseh mašah se bomo zahvalili Bogu 
z zahvalno pesmijo, vsi pa goreče molili 
za vse dobrotnike. Vsako leto imamo to 
nedeljo tudi darovanje za ogrevanje cer-
kva, kar je velik izdatek, a neprecenljiva 
dobrina.

Predstavitev romanja po 
severni Jakobovi poti v Španiji

V soboto, 5. 11. 2016, ob 19-ih bosta 
Matija Klinc in njegova punca Ana Dušak 
v župnišču predstavila svojo izkušnjo ro-
manja po Španiji, ki sta ga opravila letos 
poleti. Vabljeni vsi, ki vas romanja zani-
majo, še posebej mladi.  

Ob smrti svojcev so darovali:

✝

Ob smrti Ane Nučič je dala dar za cer-
kev in za 3 maše tudi sestra Nada.

✝

Ob smrti ALBINE ŽNIDARŠIČ so da-
rovali: Gregorjanske maše namesto mo-
litve, dar za cerkev je dala nečakinja Ta-
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Pon. 31. 10.
Volfbenk

Vid.
Pon.

7.30

18.00

Albina Žnidaršič, 8. dan
Marija in Jože Adamič, K.
Vsi Francetovi, P. 9

Tor. 1. 11.
VSI SVETI

Vigor

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
14.00

Janko Krničar, obl., Vid.
Janez in starši Tomšič
Antonija in Franc Hočevar, obl., V.
Za vse pokojne farane

Sre. 2. 11.
Verne duše

Malahija

Vid.
Vid.

Kom.
Pon.

8.00
18.00

18.30
19.00

Za duše v vicah
Jože in Ana Potočar, obl., B. v.
Vsi Kališčarjevi, Vid.
Stanko Mirtič, obl.
Po namenu sv. očeta

Čet. 3. 11.
Viktorin Pt.

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Frančiška Marolt, Z. v., obl.
Vsi Križmanovi

Pet. 4. 11.
PRVI PETEK

Vid. 18.00 Frenk Štih, Vid., obl.
Kristina Adamič

Sob. 5. 11.
Elizabeta

Vid.
Kom

8.00
18.30

Angela, Aleš in starši Strnad, obl., M. v.
Ana in Alojz Kastelic, obl.

Ned. 6. 11.
32. med 

letom 
zahvalna

Lenart

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Starši in brata Levstik
Jože Babič, obl., Zg.
Anton in Marija Nose, obl., Predst.

Pon. 7. 11.
Engelbert

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Ela in Janez Selšek, Pdg.
Angelca in Martin Mirt, obl.

Tor. 8. 11.
Bogomir

Vid.

Kom.

18.00

18.00

Irena Glač, obl., C.
Marija Strah, 8. dan 
Marija Prijatelj, obl., K. 30
Boris Babič, obl.

Sre. 9. 11.
Božidar

Vid. 7.00 Kristina in Alojz Miklič, obl., V.
Brodnikovi, Kom.

Čet. 10. 11.
Leon Vel.

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Vsi Jureževi, Cesta
Starši Boštjančič, Vid. 9

Pet. 11. 11.
Martin

Pdč. 18.00 Alojz Šuštaršič, obl.

Sob. 12.11.
Milan

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Stanislav Zabukovec, obl., B. v.
Ana in Martin Lohkar, obl.

Ned. 13. 11.
33. med 

letom
Stanislav K.

Vid.
Pon.
Pdč.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Kovačevi-Gačnikovi, Pon.
Za Podpeč
Kristina in Vinko Novak, V., obl.

nja Blatnik, po 2 maši in dar za cerkev je dal brat Jože 
in nečak Miran, 1 mašo in dar za cerkev je dal Pavle 
Žnidaršič, po 1 mašo pa: Fani Šporar, Kristina Zevnik, 
Blatnikovi iz Hinj, Sadarjevi, Mežnarjevi iz Vidma in Ma-
rija Zrnec.

VABILO

 Krstna predstavitev 
dokumentarnega filma

PRAZNIK 
SV. REŠNJEGA 

TELESA 
V DOBREPOLJU 

2010 

bo v soboto, 
12. novembra 2016, 

ob 20. uri 

v modri dvorani 
Jakličevega doma.

Sodelujejo:
• Župnija Dobrepolje z 

vaščani Podgore, ki so bili 
to leto na vrsti za krasitev 

cerkve,  postavitev 
slavoloka in mlajev ob 

cerkvi;
• cerkveni pevski zbor;

• župnik Franc Škulj, ki je 
tisto leto vodil  svečani 

obred s procesijo.

Film so realizirali 
sodelavci Audio-

vizualnega laboratorija 
Znanstveno-

raziskovalnega centra; 
Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti. 
Režiser filma je Miha 

Peče, snemalec pa Sašo 
Kuharič. 

Vsi lepo vabljeni!


