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Molimo s cerkvijo

Največji greh je
pomanjkanje ljubezni,
brezbrižnost do bližnjega.
Nobena bolezen, niti gobavost,
ne more tako popačiti človeka,
da v njem ne bi prepoznala
brata in sestre,
še več – trpečega Jezusa.

Mati Terezija

Takoj nato ga je Duh

odvedel v puščavo.

V puščavi je bil

štirideset dni in

satan ga je skušal.

Bil je med zvermi 

in angeli so mu stregli.

(Mr 1,12-13)



Aktualno – sedaj pereče 
in zanimivo

Je res treba zamenjati narod 
ali  kaj drugega

Ponedeljek je. V naši župniji je to po-
seben molitveni dan. Jezus nas ves dan 
sprejema v goste, k njemu pa prihaja ne 
ravno velika množica, nekaj tistih, ki za-
upamo v moč molitve, pa vendarle.

Kolikor starejši postajam, toliko raje 
imam tišino in mir. Tudi radio poslušam 
le v avtu, in to vedno »RADIO OGNJI-
ŠČE«. Ko se vračam iz sprehoda po 
gozdu, je ravno oddaja »Spoznanje več, 
predsodek manj«. Pogovarjajo se o ču-
dnem stanju našega naroda, ki je resnič-
no zaskrbljujoče. Polovici državljanov je 
vseeno, kako je v državi. Ne gredo na vo-
litve, vsi pa kritizirajo, kako je vse naro-
be. Nekateri bi kar zamenjali ves narod 
ali vsaj vse tiste, ki jim niso po volji.

Ob šestih pa sem bil spet pred Jezu-
som in se z njim pogovarjal o vsem tem. 
Kar naročil mi je, naj to napišem v naš 
župnijski list. Odgovoren človek razmi-
šlja tudi o stanju naroda, v katerem živi, 
o politiki, ki je vsakdanje življenje. Vse 
bi nas moralo boleti, da v našem narodu 
še vedno nismo prišli do sprave in spo-
znanja, da smo pač različni. Laži, ki se 
vlečejo v narodu že od druge svetovne 
voljne dalje, so za mnoge postale, če ne 
polna, pa vsaj delna resnica. Kjer ni re-
snice in pravice, pa ne more biti sreče in 
zadovoljstva. Gotovo je glavna krivda na 
tistih, ki imajo v rokah oblast, medije in 
vzgojo, a to jim daje z volitvami vse ljud-
stvo. Že tu se kaže, da je nekaj narobe, 
če ima v nekem narodu vedno besedo 
ena stran, ker druga sploh ne more po-
kazati, kaj zna. Našemu narodu manjka 
MODROSTI. To pa je dar, ki ga daje Bog. 

Mi pa smo Boga postavili na stranski tir, 
spomnimo se ga morda še v situacijah, 
ko si sami ne moremo prav nič pomaga-
ti, sicer pa živimo, kakor da ga ni. Kdo v 
našem narodu sploh moli za zdravo pa-
met, za modrost in medsebojno spošto-
vanje. Ankete dokazujejo, da naš narod 
od vseh v Evropi najmanj moli. Kako naj 
živi potem v pravičnosti, miru in prija-
teljstvu? Kristjani imamo tu veliko na-
logo, saj neverni ne znajo moliti. Jezus 
jasno zagotavlja, da brez njega ne more-
mo ničesar storiti, da niti las z glave ne 
pade, kaj šele da bi se odvijalo življenje 
nekega naroda brez njegove volje. Naro-
ča nam, naj prosimo, in bomo dobili.  Mi 
pa znamo vsi samo kritizirati, moliti za 
modrost, iti na volitve, zastaviti besedo 
za resnico in pravico pa ne znamo in ne 
zmoremo.

Vse, ki vam je v naši župniji mar za 
naš narod, in to bi morali biti vsi, vabim, 
da vsak dan zmolimo k Svetemu Duhu: 
Razsvetli naš narod, da bomo spoznali in 
delali tako, kot je prav in po Božji volji. 
Povejte to tudi prijateljem in jih nagovo-
rite, naj molijo in se odgovorno vedejo 
do svoje domovine, in videli boste, da se 
bo marsikaj spremenilo na bolje. 

 

Pogled nazaj in naprej

V januarju smo povabili na pogovor 
dve nedelji po večerni maši otroke in 
starše drugega in prvega razreda. Du-
hovnik in katehistinji  pri teh srečanjih 
seznanijo starše, zakaj je verouk tako po-
memben in kakšno naj bo sodelovanje, 
da bodo otroci dobili čim več. Namen 
verouka je samo eden: pomagati živeti 
z Bogom čim bolj srečno že v tem življe-
nju, posebno pa ne zgrešiti večne sreče, 
ki nam jo Bog pripravlja po smrti.  



4. februarja bo krstna nedelja. Sveti 
krst bo prejel MAKS PRHAJ, sin Mitje in 
Sandre, roj. Hočevar, iz Ponikev 51 D. 

Otroški zbor bo imel kratke vaje vsako 
nedeljo po pol enajsti maši, medtem ko 
se bodo starši še nekoliko pogovorili s 
prijatelji pred cerkvijo. Na seji ŽPS pa se 
bomo pogovorili, kako bi v mladinskem 
centru uredili, da bi po maši lahko spili 
tudi kak čaj ali kavico.

Ne pozabite na tečaj, oziroma preda-
vanje o botrstvu, ki ga bo imel v nedeljo, 
11. februarja,  ob 19.00 v dvorani župni-
šča ribniški dekan mag. Anton Brčan.

Biblična skupina ima srečanje v pone-
deljek, 5. februarja, ob 19.00.

Redna seja ŽPS v februarju bo 12.  ob 
19.00 v dvorani župnišča. Člani si prebe-
rite v priročniku IZ RODA V ROD na str. 
19 Čas pričakovanja in blagoslov novega 
življenja.

Pastoralna služba pa prireja 10. mar-
ca v Zavodu Sv. Stanislava srečanje za 
člane ŽPS od 9.00 do 13.00 pod geslom: 
Kako pa jaz lahko pomagam? Pogovarja-
li se boste o pomanjkanju duhovnikov in 
pomoči, ki jo lahko nudite laiki. Lepo va-
bljeni ne le člani ŽPS, ampak tudi drugi.

Mladino vabimo, da bi se en dan v 
zimskih počitnicah zbrala in bi pospra-
vili zgornje in spodnje prostore v mla-
dinskem domu. Toliko se je že vsega na-
bralo, da ni več moč najti nobene stvari.

OBČNI ZBOR župnijske KARITAS bo v 
sredo, 7. februarja, ob 19.00 v veroučni 
učilnici. Vabljeni vsi sodelavci in vsi, ki 
nas občasno podpirate in se za delo KA-
RITAS zanimate.

Postni čas, ki ga začenjamo s pepelni-
co, ki je letos 14. februarja, je čas pripra-
ve na veliko noč. To so velike duhovne 
vaje vseh kristjanov, ki se s pokoro in 
drugimi dobrimi deli 40 dni pripravlja-
jo na velikonočno skrivnost Jezusovega 
trpljenja, smrti in vstajenja.

Na pepelnico in veliki petek je strogi 
post, ko se odrasel vernik sme najesti 
do sitega le enkrat na dan, vsi pa smo se 
dolžni zdržati mesa in mesnih jedi. Zdr-
žek od mesa in mesnih  je tudi vsak pe-
tek. Na petke zunaj postnega časa lahko 
zdržek nadomestimo s kakim drugim 
dobrim delom (obiskom bolnika, maše, 
več molitve), v postnem času pa smo se 
vsi ob petkih dolžni zdržati mesa in  me-
snih jedi.

Že nekaj let Cerkev priporoča vsem 
40 dni brez alkohola, ki mnogim posa-
meznikom in družinam prinaša veliko 
težav.

Vsako nedeljo in vsak petek imamo v 
postu pobožnost križevega pota. Z njo 
se zelo približamo Gospodu Jezusa, ki je 
nase sprejel tolikšno trpljenje, da bi nas 
odrešil.

Postna predavanja imamo v naši žu-
pniji že več kot 40 let. Z njimi pogla-
bljamo svojo vero, saj vabimo priznane 
strokovnjake, da nam iz najrazličnejših 
kotov predstavijo življenje v današnjem 
času.

Vabljeni vsi, ki vas teme zanimajo, 
zlasti mladina in zakonci, ki se srečujete 
z vsemogočimi izzivi. Marsikdo po teh 
predavanjih spozna, kaj lahko on kon-
kretno naredi, da bo življenje čim lepše 
in lažje. Prvo postno predavanje bo 25. 
februarja in bo med nami znani mla-
dinski duhovnik dr. Andraž Arko.  Več o 
postnih predavanjih boste izvedeli v na-
slednjih Oznanilih.



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

Obhajilo na prve petke je bilo ta mesec v četrtek, 
ker je na prvi petek svečnica. Ker je bila sprememba 
samo oznanjena v nedeljo, sem se bal, da bom koga 
presenetil. Vsi so me z veseljem čakali. Neka žena pa je 
dejala: »Ne morete si misliti, koliko meni pomeni, ko 
mi prinesete obhajilo. Moje srce se napolni z mirom 
in srečo. Kako tudi ne, saj vanj pride sam Jezus, ki ima 
tako rad ljudi.«

Tudi meni ne bi mogla 
narediti večjega veselja, da 
nekdo s tako ljubeznijo in 
veseljem prejema Jezusa, 
nekateri pa se ga bojijo. 

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝
Ob smrti ZDRAVKA 

ŠPORARJA so darovali: 
žena dar za cerkev in za 2 
maši, sin Mitja in hči He-
lena po 2 maši, sin Zdrav-
ko za 1 mašo, Maroltovi 
iz Vidma so dali dar za 
cerkev in za 2 maši, Zor-
čevi za 2 maši, vaščani iz 
Podgorice za 5 maš, po 1 
mašo pa Ema Šuštar, druž. 
Kramar iz Novega mesta 
in Janežičevi.

Pon. 5. 2.
Agata          

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Terezija in Jože Žnidaršič, Z. v.
Pirnatovi
Marija Wolf

Tor. 6. 2.
Pavel Miki

Vid.
Kom.
Pdg.

18.00
18.00
18.00

Janez Krže
Starši in Ivana Tomšič
Pavla Sevšek in sinovi

Sre. 7. 2. Vid. 7.00 Franc in Kristina Štrubelj, obl., Z. v.
Čet. 8. 2.
Hieronim

Vid.
I. G.

18.00
18.00

Janez in Frančiška Tomšič, obl., Zg.
Anton Kastelic

Pet. 9. 2.
Apolonija

Vid. 18.00 Ana in Stane Škulj, obl., Zg.
Tone Grm

Sob. 10. 2.
Sholastika

Vid.
Kom

8.00
18.30

Za ozdravljenje in spreobrnjenje
Anton Adamič, K.123, obl.
Za starše in vse duše, K. 72 M

Ned. 11. 2.
6. med letom
Lurška M. B.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Marija in Štefan Šalika
Vsi Kališčarjevi, Pdc.
Vsi Maroltovi, Pdg.

Pon. 12. 2.
Humbelina

Vid.
Pon.

7.30
 18.00

Za sorodnike in dobrotnike
Apolonija Kovačič, obl.

Tor. 13. 2.
Jordan,  
Kristina

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Druž. Prijatelj, Pdg.
Vsi Pirčevi in Ana Arko
Jože Drnulc

Sre. 14. 2.
PEPELNICA 

Valentin

Vid.
Vid.
Kom.
Pon.

8.00
18.00
18.30
19.00

Za uspeh postnega časa
Pavel Šporen
Anton in Kristina Štih, obl.
Lukatovi

Čet. 15. 2.
Klavdij

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Zdravko Šporar, 30. dan
V zahvalo za zdravje D

Pet. 16. 2. Vid. 18.00 Tončka Pugelj, obl., V. 
Sob. 17. 2.

Silvin
Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Mojca Šuštar, obl., M. v.
Alojz Hočevar, obl.
Jože Mustar

Ned. 18. 2.
1. postna

Franč. Regis

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
18.00

Za farane
Brat Slavko in Zvonko Kovačič
Marija in Alojz Brodnik, obl.
Jože Erčulj, obl., Z. v.

Če smo v preteklih dneh 
uspeli premagovati 

skušnjave, smo postali 
svobodnejši. Užitki in 

slaba nagnjenja nas ne 
zasužnjujejo več. Spo-

sobni pa smo narediti še 
odločnejši korak: korak, 

ki utegne spremeniti 
našo sivo vsakdanjost v 
čudovito povezanost z 
Bogom. Če čutimo, da 
še nismo dovolj močni, 
skušajmo odpraviti vse 

ovire v svojem srcu. 
Predajmo se Božji lju-

bezni in skušajmo v tem 
postnem času še bolj 

slediti njegovemu klicu. 


