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Molimo ob božji besedi
vedno rasli v usmiljenju.
Kljub vsem našim grehom
in napakam upamo,
da bomo dosegli usmiljenje,
ki nam ga obljubljaš.
Amen.

Blagor usmiljenim
(kajti usmiljenje bodo dosegli)
Gospod Jezus,
ko si živel na zemlji, si nas učil,
naj bomo usmiljeni,
ker je naš nebeški Oče usmiljen.
Marija nam je zagotovila,
da se usmiljenje skazuje
»od roda do roda«.
Naj nas Sveti Duh okrepi,
da bi vsak dan

Gospod Jezus,
imenuješ nas sol zemlje
in luč sveta
in nas svariš,
naj ne zapravljamo tvojih darov.
Naše svetilke so prižgane.
Zahvaljen za ogenj,
s katerim moremo ogrevati,
in za svetlobo,
da se od nas umakne tema.
Le z medlim sojem gori naša oljenka,
kadar pozabljamo nate.
Ne dopusti, da bi stenj ugasnil.
Strah nas je večne noči.

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Povej mi kaj poslušaš,
bereš, in povedal ti
bom, kaj si
Pregovor, ki smo ga že mnogokrat
slišali in spoznali njegovo resničnost.
Mlajša žena je prišla naročiti za sveto mašo. Med pogovorom je dejala:
»Če pa sem česa vesela, sem tega, da
smo dočakali, da imamo radio OGNJIŠČE. Doma je vedno odprt, pa tudi na
poti v službo mi daje toliko poguma in
upanja, toliko lepih in realnih sporočil, pa tudi tako lepe in pomirjevalne
glasbe, da se Bogu neštetokrat zahvalim zanj.« Tudi sam poslušam le ta
radio in zelo sem vesel, ko kmalu po
zvonjenju opoldne večkrat slišim, da
je med prijatelji tega radia tudi veliko Dobrepoljcev. Dvakrat na leto nam
pošljejo svojo revijo PRO, ki jo damo
med druge tiskovine za klopmi. Radi
jo vzemite in preberite, da boste seznanjeni, kaj vse delajo zaposleni na
tem radiu. Kot vaš duhovnik vam ne
morem drugega kot iz srca svetovati,
da ta radio poslušate, če je le mogoče, pa tudi postanete njegov prijatelj,
ki da vsaj 2,5 evra mesečno za njegovo
delovanje, ki tolikim ljudem izredno
veliko pomeni.
Rad pa bi vas spomnil tudi na versko
televizijo EXSODUS, ki jo tudi mnogi
že poznate, nekateri pa morda tudi še
ne. Pogumna skupina vernih ljudi se

je lotila tega težkega poslanstva in pripravlja program, ki spet tolikim krajša
čas, jih seznanja z dogodki iz življenja
Cerkve, prenaša prenose svetih maš,
molitve, verske glasbe in podobno.
Zlasti starejši, ki ne morejo k sveti
maši, so neizmerno hvaležni za to TV.
Hvaležni pa smo tudi naši nacionalni
TV za vse verske oddaje, ki nam pomagajo vero čim bolj spoznati in živeti.
Nahajamo se v mesecu verskega tiska, ki je do nedavnega bil edini, ki nas
je seznanjal z verskimi dogodki. Še
vedno je njegov vpliv nenadomestljiv
in brez DRUŽINE, OGNJIŠČA, pa tudi
MISIJONSKIH OBZORIJ in PRIJATELJA
bomo težko ohranjali versko razgledanost in se poglobili v veri. Hvala vsem,
ki ga berete, vsem, ki ga raznašate in
skušate širiti med tiste, ki ga ne poznajo. Časi, v katerih živimo, so zahtevni,
dasi lepi. Kdor se potrudi, ima na voljo
dovolj kvalitetne duhovne hrane, brez
nje pa bomo vero težko živeli.

Romanje po Baragovi
poti in še kaj ...
Lani ob novi maši je g. škof predlagal, da bi šli enkrat na romanje v Ameriko in se skupaj s Slovenci iz Amerike
in Kanade udeležili Baragove proslave.
V Baragovi deželi deluje naš lanski novomašnik Jernej Šuštar, po vsej verjetnosti pa se bo srečanja udeležil tudi
naš rojak Drago Gačnik, ki je župnik
v Hamiltonu v Kanadi. Sedaj smo dobili okvirni program romanja. Šli naj
bi 27. avgusta in se vrnili 4. septembra. Program romanja se nahaja v žu-

pnišču. Ker je za tako romanje treba
urediti marsikaj in prihraniti kar nekaj denarja, se vsi, ki bi šli, čim prej
pozanimajte.

Iz seje ŽPS
V ponedeljek je imel svojo redno
sejo ŽPS. Glavna razprava je bila o
sprejemanju otrok v družini, kako pomembno je, da vsak otrok čuti, da je
sprejet in ljubljen in kako je važno v
župniji razpoloženje in spodbujanje
mladih za sprejemanje novega življenja. Neredko se zgodi, da pride do
spočetja, ko starša tega nista načrtovala. Podpora in nasveti sorodnikov,
prijateljev in cele župnije so marsikdaj
odločilnega pomena. Ne nakopavajmo
si na vest uboja spočetega otroka, ki
zamori celo življenje staršev in vseh
sodelujočih.
Z žalostjo in skrbjo smo tudi ugotavljali, da kljub glasbeni šoli v župniji
nihče ne vzame za študij orgel, ki so
kraljica vseh inštrumentov in bi nujno koristil župniji in vsem, ki ljubijo
to glasbo.
V župniji so trije izredni delivci obhajila, a se vendar pogosto zgodi, da
ni nobenega in mora duhovnik sam
obhajati, kar sveto mašo zavleče in je
tudi za duhovnika naporno. Predlagali
so nekatere može, naj se jih vpraša, če
bi bili pripravljeni prevzeti to službo.
Tudi o predavateljih za postna predavanja smo razpravljali in predlaganih je bilo kar nekaj zelo dobrih predavateljev.
Mladina je naša stalna velika ljubezen in skrb. Mnogo mladih je animatorjev, nekateri sodelujejo pri različ-

nih zborih, se udeležujejo predavanja,
duhovnih vaj in srečanj, ki jih ima letos
enkrat mesečno ribniški kaplan. Najvažnejše pa je, da mnogi mladi redno
prihajajo k sveti maši in sveti spovedi.
Ker pa imajo mladi mnogo energije in
jo včasih izkoriščajo tudi za nič vredne
reči, smo se pogovarjali, da bi skušali
spet poživiti življenje in delo v mladinskem klubu. Potrebovali bi nekoga, ali
skupinico, ki bi to vodila. Župnija je
pripravljena za to tudi nekaj financirati. Kdor bi bil pripravljen v tej smeri
kaj narediti, naj pride k župniku na
pogovor.

Duhovne vaje birmancev
Kot pri birmi pred dvema letoma,
bodo duhovne vaje za 8. razred birmancev ob petka, 27. januarja, do nedelje, 29. 1. opoldne, za 9. razred pa od
3. 2. do 5. 2. Pričetek je v Leničevem
domu pri Kostanjevici ob 18h. Vsak
birmanec naj ima s seboj copate, dobre čevlje, rjuhe in Sveto pismo. Vsa
duhovna in telesna oskrba stane 30
evrov. Dogovorili smo se, da bo najbolje, če vse birmance in animatorje
odpelje tja avtobus, za nazaj pa naj bi
jih prišli iskat starši, se z njimi udeležili svete maše ob 11h, nato pa imeli
skupno skromno kosilo. Če je mogoče,
naj bi starši prinesli s seboj kaj za posladkati.

Svečnica je zadnji božični praznik, ko se spominjamo Jezusovega darovanja v templju. Po stari navadi ta
dan blagoslavljamo pri dopoldanski maši sveče, katere
lahko tudi po maši nabavite. V nedeljo po svečnici pa je
vsako leto darovanje za sveče in cerkveno razsvetljavo.
Pon. 23. 1.
Henrik
Tor. 24. 1.
Frančišek
Sal.

Vid.
Pon.
Vid.
Kom.

Sre. 25. 1.
Vid.
Spreob.Pavla

18.00 Miro Šporar, 30. dan
Kristina in vsi Erčulj, obl., Z.v.
18.00 Jože in Mara Škulj, P. 82
18.00 Alojz in Ivanka Vesel, obl., Predst.
Slavka Potokar
18.00 Kristina in Janez Nose
18.00 Andrej Levstik in st. Zalar, obl.
Fani in vsi Pelnarjevi, Pdč.

Čet. 26. 1.
Timotej, Tit

Vid.
I. G.

18.00 Stanislav Buščaj, obl., Predst.
18.00 Franc in Frančiška Godec, obl.

Pet. 27. 1.
Angela Mer.

Vid.

18.00 Jože Babič in vsi Jožefovi, B.v.
Neža Škoda

Vid.
Kom

8.00 Marija in Tončka Babič, obl., Zg.29
18.30 Kristina in Ivan Meglen, obl.
Julka in Janez Vodičar, obl.

Ned. 29. 1.
4. m. letom
ned. Svetega
pisma

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
18.00

Pon. 30. 1.
Hiacinta

Vid.
Pon.

7.30 Živi in pokojni Hočevar, M.v.
18.00 Fanči H., Karel J., Anton A.

Vid.
Kom.

18.00 Starši in bratje Jožkini, C.
18.00 Dušan Buščaj
Stane Debeljak

Sob. 28. 1.
Tomaž Akv.

Tor. 31. 1.
Janez Bosko

Sre. 1. 2.
Vid.
Brigita Irska

Za farane, zlasti župnika Rafkota, o.
Kristina Lenarčič, obl.
Vsi Kališčarjevi, Pdc.
Milan Kovačič, Julka Zabukovec, o.

7.00 Jože in Terezija Mohar, C., obl.

Vid.
Čet. 2. 2.
Vid.
Svečnica
Jezus. darov. Kom.
Pon.

9.00 Stanislav Mohar in vsi pok., C. 16
18.00 Vsi Bakalovi Pdč.
Danijela Jeršin
18.30 Anton in Ivana Meglen, obl.
19.00 Vsi Lukatovi

Pet. 3. 2.
Vid.
Blaž-PRVI P.

18.00 Starši in Franc Glač, B.v.
Hrenovi, Pdc.

Vid.

8.00 Starši Zidancovi, Zg. 45
Marija Novak, 30. dan
19.30 Vsi Pirčevi in Ana Arko

Sob. 4. 2.
Jožef Leo.

Kom.

Vid.
Ned. 5. 2.
Pon.
5.med letom
Vid.
Agata
Vid.

Predstavitev peš romanja v Rim bosta
28.1. ob 19h v župnišču imeli Marija
Žagar in Jelka Škrl.
Lepo vabljeni!

7.30
9.00
10.30
18.00

Za farane
Alojz Rožman
Franc Babič, Pdg. 1
Za zdravje na duši in telesu A

Ob smrti svojcev
so darovali:
✝
Ob smrti MARIJE NOVAK so darovali za svete
maše: sin Roman za 2, po
eno pa družina Marinček,
družina Martinc, brat
Ludvik Zakrajšek, vnuk
Miha in Marta Šuštar.
Drugam smo oddali naslednje namene maš: vse,
ki so napisane v Oznanilih
kot druga maša in ostale,
ki jih daste ob smrti pokojnih, pa tudi 2 v zahvalo, 5 za duše v vicah, 1 za
zdravje, 2 po namenu in 1
v dober namen.
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