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KRUH ŽIVLJENJA
Na praznik Kristusovega telesa in krvi,
na rešnjega telesa dan, Cerkev v luči
vstajenja na novo preživlja skrivnost
velikega četrtka. V tisti noči gre Jezus
ven in se izroči rokam izdajalca,
uničevalca in ravno s tem premaga noč in
temo zla. Le tako se izpolni dar
evharistije, postavljene v dvorani zadnje večerje: Jezus resnično da svoje telo in svojo kri. S
tem ko prestopi prag smrti, postane živi kruh, resnična mana, neminljiva jed za vse čase.
Meso postane kruh življenja.
Procesija velikega četrtka spremlja Jezusa v njegovi osamljenosti vse do križevega pota.
Telovska procesija pa simbolično odgovarja na naročilo Vstalega: pred vami pojdem v
Galilejo. Pojdite do skrajnih meja zemlje, prinesite svetu evangelij. Gospod je zakrament
evharistije postavil v dvorani zadnje večerje, obdan s svojo novo družino, dvanajsterimi
apostoli, ki so vnaprejšnje naznanilo Cerkve vseh časov. Naj bo naše vsakdanje življenje
prežeto z njegovo navzočnostjo. (Po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja)
Evharistija je navzočnost Jezusa Kristusa med nami. Je srečanje bratov in sester v imenu
vstalega Jezusa, ki se nam daje v duhovno hrano. V evharistiji dobivamo novo moč in novo
upanje za vsakdanje življenje.
Evharistija pomeni življenje, pričevanje in dolžnost. Kristjan naj bi sledil Jezusu in
spolnjeval tisto njegovo naročilo, ki pravi: »To delajte v moj spomin.« Vse to vsebuje
evharistija, ki jo je Jezus zapustil svojim bratom in sestram, h katerim nas vedno znova vabi.
Le v moči njegovega telesa in krvi smo lahko uspešni pri uresničevanju njegovega naročila.
Najgloblja skrivnost evharistije je skrivnost Božje ljubezni. Ni evharistije brez vere in
ljubezni; ni evharistije brez dolžnosti in darovanja samega sebe; ni evharistije brez pomoči
tistim, ki živijo pozabljeni v revščini; ni evharistije, ki ne bi vabila k delitvi in prizadevanju
za socialno pravičnost in mir.
V evharistiji prinašamo pred njegove oči trpljenje bolnikov, osamljenost mladih in starih,
skušnjave, strahove – vse naše življenje. Telovska procesija na nedeljo po prazniku
Rešnjega Telesa in Krvi želi biti velik, javni blagoslov za naš kraj: Kristus sam je Božji
blagoslov za svet. Žarek njegovega blagoslova naj se razlije nad vse nas.
župnik Drago

ORATORIJ 2017 – DOTIK NEBES
Oratorij – to so dnevi veselja, razgibanih dejavnosti, pesmi, igre in tudi krščanskega
življenja. To so dnevi, ki jih navadno otroci skupaj s svojimi animatorji in voditelji
preživijo v domačem okolju. Mnogim staršem je program oratorija dobrodošla ponudba,
da v času službe niso v skrbeh za svoje otroke. Za otroke pa je dobrodošla sprememba
včasih že kar zdolgočasenih počitniških dni. Za mlade
animatorje pa je oratorij velik izziv, da zaslutijo
vrednoto zastonjskega darovanja, da vzljubijo mlajše
sokrajane, da se navadijo skupinskega dela, da koristno
preživijo del počitnic, da se veliko naučijo za življenje.
Letos mineva 100 let od Marijinih prikazovanj trem
pastirčkom v Fatimi, ki so konkretno zaznamovala
preteklo stoletje. Z mislijo na to pomembno obletnico je
letošnja osrednja junakinja oratorija prav Božja mati
Marija. Ob njej se bomo učili, kaj pomeni »dotik nebes«.

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

BINKOŠTI
Pridi, Sveti Duh, ki daješ življenje,
napolni nas s svojo močjo!
Tolažnik, ki mehčaš srca,
opora, ki nam jo podarja Oče,
iz tebe izvira življenje, luč in ogenj,
nam šibkim daješ moč in pogum,
pridi naš gost,
ki razsvetljuješ srce in duha,
v nemiru nam podarjaš počitek,
v vročini nas ohladiš. Po: A. Schwarz
******************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
4. 6.

NEDELJA
11. 6.

NEDELJA
2. 7.

Franci Kramar
Peter Gačnik
družina Šmuc
10.00
Marija Jakič
Matevž Jeršin
7.30
Franci Kramar
Aleš Strajnar
10.00
Nataša Traven
Matevž Jeršin
7.30
Anka Gačnik
Darko Kogoj
10.00
Marija Jakič
7.30

NEDELJA
18. 6.

NEDELJA
25. 6.

NEDELJA
9. 7.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Manca C.
Jože Okorn
Janez Stražišar
Majda Končan
Ivanka Kramar
Primož Gačnik
Breda Strajnar
Damjana Giovani
Gašper Kranjec
Manca C.
družina Trdan
Marija Sajovec

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

4. 6.

Smrjene

11. 6.

Smrjene

18. 6.

Želimlje

Veronika Kolbl,
Marija Meglen,
Dragica Gačnik
Petra Marucelj,
Irena Knez, Mateja
Glinšek
Marinka Dolinšek,
Breda Strajnar,
Marija Kisilak

25. 6.

Smrjene

2. 7.

Smrjene

9. 7.

Vrh

Anica Mehlin, Katja
Brlan, Lidija Garvas,
Lučka Miklič
Tončka Kadunc, Tina
Garvas Levičnik,
Marija Knez
družina Vesel,
Patricija, Fani Pepić,
Marica Novaković

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Nedelja, 4. 6., pri maši ob 10.00 bomo sklenili veroučno leto.
• Sobota, 10. 6., dan celodnevnega češčenja. Razpored češčenja za posamezne
vasi in zaselke bo objavljen v tedenskih oznanilih in na spletni strani župnije.
• Nedelja, 11. 6., na Gradišču bomo pri maši ob 10.00 ob godu zavetnikov cerkve
sv. Primoža in Felicijana obhajali žegnanje. Ob tej priložnosti bomo tudi postavili
novega ključarja za podružnično cerkev na Gradišču.
• Nedelja, 18. 6., ker letos žegnanjska nedelja sovpada z nedeljo po prazniku
Svetega Rešnjega telesa in krvi, bomo »glavno žegnanjsko mašo« obhajali zjutraj
ob 7.30. Po njej pa bomo imeli telovsko procesijo. Sveto mašo bo vodil ravnatelj
želimeljske salezijanske skupnosti g. Klemen Balažič.
• Ponedeljek, 19. 6., ob 20.00, molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Nedelja, 2. 7., pri maši ob 10.00 žegnanje na Vrhu.
• Oratorij 2017 v Želimljem: od 21. do 27. avgusta.
******************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 29. 5.
to 30. 5.
sr 31. 5.
če 1. 6.
pe 2. 6.
so 3. 6.
ne 4. 6.
po 5. 6.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00

mašni namen
- po namenu
+ Amalija Golob (d. družina Burger iz Moš)
+ Ivan Giovani
+ Marija in Anton Skuk
- za zdravje na duhu, duši in telesu
+ Janez Žužek, obl.
- živi in ++ župljani
+ Albina Padar, obl.
+ Amalija Golob (d. Golobovi)

to 6. 6.

pe 16. 6.

19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00
Gradišče
7.30
19.00
7.30
10.00
Gradišče
8.00
19.00
19.00
Gradišče
7.30
19.00
19.00

so 17. 6.

19.00

sr 7. 6.
če 8. 6.
pe 9. 6.
so 10. 6.
ne 11. 6.
po 12. 6.
to 13. 6.
sr 14. 6.
če 15. 6.

ne 18. 6.
po 19. 6.
to 20. 6.
sr 21. 6.
če 22. 6.
pe 23. 6.
so 24. 6.
ne 25. 6.
po 26. 6.
to 27. 6.
sr 28. 6.
če 29. 6.
pe 30. 6.
so 1. 7.
ne 2. 7.

7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
20.00
7.30
10.00
Vrh

+ Ana Virant in starši Virant
+ Jelka Marinšek
- poljska maša (Želimlje - Cente)
- živi in ++ vaščani Gradišča
+ Anton in starši Kramar
+ Marjan Mehlin, obl.
+ Stane Novak
- živi in ++ župljani
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
+ Anica Pučnik
+ Lojze Merc, ob godu
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas (d. sin Roman)
- poljska maša (Želimlje - Cente)
++ Lipovčevi
+ Franjo Kafadar, 30. d.p.p.
+ Ana Virant in starši
- živi in ++ župljani
- po namenu
+ Alojzija, Andrej in ostali Virantovi
- za zdravje (Stražišar)
+ Vida Terbovšek, obl. in Rado Gorenc
+ Franc Jamnik, obl.
+ Ivan Giovani
+ Ana Virant in starši
- živi in ++ župljani
- po namenu
+ Amalija Golob (d. družina Traven)
- poljska maša (Želimlje – vas)
- v zahvalo za Božje varstvo
+ Ana Garvas (d. sin Roman)
+ Marija Glinšek
- živi in ++ župljani
- živi in ++ vaščani Vrha

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

