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--------------------------------------------------------------------------------------------------SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ
Maj nekateri imenujejo kar najlepši v letu, kar je
povezano s prebujanjem narave, zmago življenja nad
smrtjo zime. Mesec maj je menda poleg septembra,
tudi mesec porok, saj se takrat poroči največ parov.
Dnevi so toplejši in v gozdu zacvetijo šmarnice. Maj
pa je tudi Marijin mesec, saj je Nebeški kraljici ta
mesec posebej posvečen. Majniška marijanska
pobožnost je nastala v povezavi s čaščenjem lesa
svetega križa v maju, s čimer so v nemških deželah
nadomestili pogansko majsko drevo. Med Slovenci
se je majniška pobožnost začela v ljubljanskem
semenišču leta 1851, leta 1855 pa je s knjigo Janeza Volčiča »Šmarnice« dobila
tudi izvirno ime po cvetlici, ki takrat cvete in diši. Slovenska cerkvena glasba je
za šmarnice prispevala tudi posebne šmarnične pesmi na besedila, ki so nastajala
in bila objavljena v verskih revijah; spomnimo se npr. pesmi »Spet kliče nas
venčani maj«... Šmarnično branje je vsako leto ubrano na neko temo, ki ni nujno
vedno izključno marijanska. Verniki ob branju in poslušanju spoznavajo tudi
različne svetnike in svetniške osebnosti ali pa nekatere verske resnice.
V letošnjem šmarničnem branju se oziramo na življenje svete sestre Favstine
Kowalske, glasnice Božjega usmiljenja. Na svoje veliko poslanstvo se je
pripravljala tako, da je že od malih nog gradila prijateljstvo z Jezusom. Z njim se
je družila na zelo oseben način. Kot najboljši prijatelj in zaročenec jo je spremljal
pri vsakodnevnih opravilih, ji svetoval, jo usmerjal in spodbujal. Na mističen
način je v polnosti doživela njegovo ljubezen in usmiljenje, kar je v njej prebujalo
željo, da bi mu postajala vedno bolj podobna, vedno bolj sveta.
V mesecu maju obhajamo tudi praznik Marije pomočnice kristjanov. Don Bosko
jo je pogosto klical prav s tem imenom, kajti mnogokrat je doživljal, da mu je
Marija resnično pomagala, velikokrat v povsem brezizhodnih situacijah. Zato je
tudi svoje mlade spodbujal, naj ji sinovsko zaupajo in do nje gojijo iskreno
pobožnost. Tako je lahko ob koncu življenja, ko so mnogi hvalili njegova velika
dela, le skromno pripomnil:«Vse je naredila Marija!«
Po zgledu letošnje šmarnične svetnice pa svoje prijateljstvo z Jezusom poglabljajo
tudi naši letošnji prvoobhajanci, ki bodo v mesecu maju prvič prejeli Jezusa v

svetem obhajilu. Podpirajmo jih z molitvijo in lepim zgledom, da bi tudi njihova
življenja postala zgodbe o prijateljstvu z Jezusom. Marijo, ki je bila Jezusu
najbližje v zemeljskem življenju in mu je tudi sedaj v nebesih, pa prosimo, naj
tem mladim pomaga, da bodo sredi tolikih ponudb današnjega sveta zavzeto
sledili Jezusu, ki je edina varna pot v življenju.
župnik Drago
******************************************************************************************

ODLIČEN ODZIV NA AKCIJO »POMAGAJMO SKRITI PRIJATELJSKI
DRUŽINI«
Sredi postnega časa ste se mnogi odzvali povabilu župnijske Karitas in izžrebali
ovojnico z opisom anonimne družine, ki se je znašla v stiski, ter za pomoč
zaprosila bodisi našo domačo župnijsko Karitas bodisi zavod Ž!VIM. Na prvo
nedeljo po veliki noči ste zbrane izdelke
prinesli v označenih škatlah, ki jih bomo v
teh
dneh
posredovali
na
naslove
prejemnikov.
Na ta način ste pomagali 25. družinam in
večina od njih se bo zaradi vašega izjemnega
odziva razveselila dveh ali več škatel z
različnimi izdelki, ki jih potrebujejo.
Največkrat so izrazili potrebe po hrani in
higienskih pripomočkih. Za vaše sočutje in
dobroto se vam v imenu vseh članov obdarjenih družin iz srca zahvaljujemo!
Presenetilo in ganilo nas je, da ste prinesli toliko škatel. Naj vas v težkih trenutkih
ogreje misel na vašo skrito prijateljsko družino, ki ste jo zelo razveselili. V mnoge
oči ste priklicali solzo hvaležnosti, v mnoga srca upanje in vero v dobroto. Hvala
vam za to!

Župnijska Karitas Želimlje
******************************************************************************************

24. MAJ: PRAZNIK MARIJE POMOČNICE
Ko je bil Tomaž Kempčan še deček, je dnevno molil izbrane molitve Mariji v
čast. Enkrat jih je opustil, potem nekajkrat in končno
povsem. Marija se mu je prikazala v sanjah, objela
njegove sošolce njega pa ne. Tomaž se je ustrašil in
zopet začel redno opravljati svojo pobožnost. »Tudi
najmanjša pobožnost zadostuje, da dosežemo
Marijino pomoč,« je rekel na smrtni postelji nek mož,
ki je bil v sluhu svetosti, »če jih le vztrajno
izvajamo.« O koliki, ki so sedaj v peklu, bi postali
blaženi, če bi vztrajali v pobožnosti do Marije
(sv.Alfonz). Kaj si ti storil Mariji v čast? Naredi Materi prijazno uslugo in zmoli

danes vsaj »zdravamarijo«. Mesec majnik te še posebej vabi, da obnoviš
povezanost z njo. bl. A. M. Slomšek
******************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
7. 5.

NEDELJA
14. 5.

NEDELJA
21. 5.

Katja Jeršin
Ivanka Kramar
Tadeja Komac
10.00
Maja Giovani
Barbara Gačnik
7.30
Gašper Kranjec
Breda Strajnar
10.00
Zala Kogoj
Anka Gačnik
7.30
Katka Podlogar
7.30

10.00 1. sveto obhajilo

NEDELJA
28. 5.

NEDELJA
4. 6.

NEDELJA
11. 6.

Ivanka Kramar
Jože Okorn
Milena Stražišar
10.00
družina Sajovec
Franci Kramar
7.30
Peter Gačnik
družina Šmuc
10.00
Marija Jakič
Matevž Jeršin
7.30
Franci Kramar
Aleš Strajnar
10.00
Nataša Traven
7.30

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
7. 5.

Vrh

14. 5.

Želimlje

21. 5.

družina Gačnik,
Darinka Jamnik,
družina Uršej
Milka Podlipec,
Zinka Podlipec,
družina Traven

starši prvoobhajancev

28. 5.

Želimlje

4. 6.

Smrjene

11. 6.

Smrjene

Irena Golob, Andreja
Okorn, Marija Jakič
Veronika Kolbl,
Marija Meglen,
Dragica Gačnik
Petra Marucelj, Irena
Knez, Mateja Glinšek

******************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Začetek šmarnične pobožnosti: V župnijski cerkvi bodo šmarnice vsak večer ob
18.30. Od ponedeljka do sobote bo šmarnična pobožnost vsak večer tudi v
podružničnih cerkvah. Ob nedeljah bodo šmarnice za vse pri maši ob desetih.
• Ponedeljek, 15. 5., ob 20.00; molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Praznik prvega svetega obhajila bo 21. 5. 2017 ob 10.00. Jezusa bo prvikrat
prejelo sedem (6 deklic in 1 deček) otrok.
• Prošnji dnevi: od 22. do 24. maja. Vse tri dni bomo obhajali tako imenovane
poljske maše, pri katerih bomo molili za blagoslov ljudi, našega dela, za dobro
letino ter za odvrnitev naravnih nesreč in drugih stisk.

SVETE MAŠE
dan
po 1. 5.
to 2. 5.
sr 3. 5.
če 4. 5.
pe 5. 5.
so 6. 5.
ne 7. 5.
po 8. 5.
to 9. 5.
sr 10. 5.
če 11. 5.
pe 12. 5.
so 13. 5.
ne 14. 5.
po 15. 5.
to 16. 5.
sr 17. 5.
če 18. 5.
pe 19. 5.
so 20. 5.
ne 21. 5.
po 22. 5.
to 23. 5.
sr 24. 5.
če 25. 5.
pe 26. 5.
so 27. 5.
ne 28. 5.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
Vrh
19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

mašni namen
+ Brigita Marinšek, obl.
- za zdravje
++ starši in stari starši Lovšin
+ Amalija Golob (d. vnuk Gregor z družino)
+ Pavel Zupančič in Andreja Valant Zupančič
+ Ana Virant in starši
++ Padarjevi (Želimlje)
- živi in ++ župljani
+ Alojzija Virant, obl.
+ Katarina Bitenc, obl.
+ Ljudmila Jamnik
+ Anica Pučnik
+ Ana Garvas (d. hči Marta)
+ Ana Virant in starši
- živi in ++ župljani
+ Dragica, obl. in Niko Padar
- po namenu (Pogač)
+ Ivan Giovani, obl.
+ Ana Garvas (d. sin Brane)
- za zdravje
+ Jože Hribar, obl.
+ Davor Vnuk
+ Branko Merc, obl.
- živi in ++ župljani
+ Ivica Novaković
- poljska maša (za Vrh)
- poljska maša (za Gradišče)
- poljska maša (za Želimlje – vas)
+ Franc Kramar, Iška Loka
+ Jože Okorn, obl.
+ Franc Kisilak
+ Anton Kramar, obl.
- živi in ++ župljani

Na spletu nas po novem najdete na http://zelimlje.donbosko.si/.

