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št. 7

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ALI BOG GRE NA POČITNICE?
Po tednih vročice zaradi šolskih in študijskih
naporov smo končno zakorakali v počitnice. Z
veroukom smo zaključili že nekaj tednov prej.
Končno torej počitnice! Končno so za otroke in
mlade nastopili dnevi brez šolskih, veroučnih in še
mnogih drugih obšolskih obveznosti. Očitno mnogi
med naštete obveznosti štejejo tudi obisk nedeljske
in praznične svete maše. V zadnjem obdobju je po
mnogih naših župnijah opaziti pojav, da so po
koncu veroučnega leta naše cerkve kar naenkrat
napol prazne. In ta »izpraznjenost« traja vse do začetka novega šolskega in
veroučnega leta v mesecu septembru. Tako ob koncu veroučnega leta duhovniki
pogosto spodbujajo otroke in njihove starše, naj tudi med počitnicami ohranjajo
povezanost z Bogom v vsakdanji molitvi in obhajanju nedeljske maše. Ob tem
kakšen duhovnik pripomni, da Bog ne gre na počitnice.
V iskanju primernih misli na temo »počitnice« sem naletel na zanimiv zapis
igralca Gregorja Čušina. Čeravno je zapis že nekoliko starejšega datuma, ga želim
deliti z vami.
»Pa si Bog sploh kdaj privošči počitnice?« je nekdo vprašal. »Oh, seveda,« mu je
odvrnil Bog. »Si mar pozabil na srednji vek?! Zakaj, misliš, da so ga
poimenovali: mračni?«
Tako nekako se glasi dialog iz meni zelo ljubega filma Vsemogočni Bruce, v
katerem se glavnemu junaku, Brucu, zazdi, da bi on znal bolje voditi svet, Bog pa
mu rade volje prisluhne in odide – na počitnice. Pa pustimo pri strani, da Bruce
zaradi človeške sebičnosti pošteno zavozi stvari (film je navsezadnje komedija) in
da mračni srednji vek sploh ni bil tako zelo mračen, posebej še, če ga primerjamo
s sedanjostjo; pač pa me vedno znova v dnevih pred poletjem vznemirijo
raznorazni pridigarji, poklicni in ljubiteljski, ki mi (vem, da sicer v dobri veri)
vbijajo v glavo, da: Bog pa ne gre na počitnice! Ko pa na prvih straneh Svetega
pisma berem, da je Bog počival sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil! (1Mz 2,2)
Sledimo torej božjemu zgledu! A namesto počitnikovanja, si je bolje privoščiti
počitek, namesto dopusta je pomembneje dopustiti, da se umirim … Vsaj za
trenutek … Za eno popoldne … V senci, na vrtu, v parku, ob potoku … Ali pa v

stanovanju … In povabimo Boga! Menda rad pride na počitnice, v naš počitek …
Odprimo mu vrata svojega stanovanja, odprimo mu vrata svojega srca! In ne
pričakajmo ga praznih rok. Če v teh kriznih časih recesije (oh, že beseda sama je
grozna) nimamo za kozarec rdečega, pa ga pričakajmo s kozarcem vode: če bo
Bog dobre volje, bo kaj hitro kot v Galilejski Kani! ¨Hvala Bogu, da je njegova
ljubezen zastonj in da ne opijani! Gregor Čušin (zapis je vzet s strani http://www.casnik.si)
Vsem želim bogate počitniške dni v prijetni Božji družbi.
župnik Drago
******************************************************************************************

MISLI PAPEŽA FRANČIŠKA
O prijateljstvu
»Prijatelji smo torej samo, če srečanje ne ostane zunanje ali formalno, ampak
postane delitev usode drugega, sočutje, vključenost, ki vodi vse do darovanja za
drugega,« je zatrdil papež članom združenja Serra
International, ki podpira duhovnike in duhovne poklice.
Drže, ki jih ima pravi prijatelj, so naslednje: diskretno in
nežno se mi postavi ob bok na moji poti; posluša me v
globinah in ve iti onkraj besed; usmiljen je do mojih
napak in svoboden predsodkov; z mano zna deliti mojo
pot, ko mi da čutiti veselje, da nisem sam; ne ugodi mi
vedno, ampak mi ravno zato, ker me ima rad, iskreno
pove, s čim se z mano ne strinja; pripravljen mi je
pomagati in me dvigniti vsakokrat, ko padem.
(Papež Frančišek na avdienci članov Serra Iternational, 23. 6. 2017)
******************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo novega člana: Nejc Brlan, Smrjene
V večnost je odšel: Franjo Kafadar, Gradišče
******************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
9. 7.

NEDELJA
16. 7.

NEDELJA
23. 7.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Gašper Kranjec
Manca C.
družina Trdan
Marija Sajovec
Anka Gačnik
Katka Podlogar
Zala Kogoj
Majda Končan
Rok Grm
Jože Okorn
Damjana Giovani
Tadej Sajovec

NEDELJA
30. 7.

NEDELJA
6. 8.

NEDELJA
13. 8.

7.30
10.00
7.30
10.00

Franci Kramar
Peter Gačnik
družina Šmuc
Janez Stražišar
Katja Jeršin
Ivanka Kramar
Tadeja Komac
Petra Giovani

Barbara Gačnik
Gašper Kranjec
Breda Strajnar
10.00
Zala Kogoj
7.30

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
9. 7.

16. 7.

23. 7.

Vrh

družina Vesel,
Patricija, Fani
Pepić, Marica
Novaković

Želimlje

družina Giovani,
družina Rebolj,
družina Petrič
Eva, Magdalena
Dobravec, Milena,
Jožica Kumše,
Špela, Milena Trdan

Želimlje

Želimlje

Anita Glinšek, Irena
Intihar, Jelka
Podlogar

6. 8.

Klada

Anja Jeraj, Mateja
Jeraj – Povše, Jožica
Povše, družina
Škerjanec

13. 8.

Vrh

Petra, Mojca Jeršin,
družina Starc

30. 7.

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 17. 7., ob 20.00, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Oratorij 2017 v Želimljem: od 21. do 27. avgusta.
******************************************************************************************

URNIK VEROUKA ZA VEROUČNO LETO 2017/18
RAZRED
PREDŠ.
1.
2.
3.
4. in 5.
6.
7.
8. in 9.

DAN
PONEDELJEK
PONEDELJEK
ČETRTEK
PONEDELJEK
ČETRTEK
ČETRTEK
ČETRTEK
PONEDELJEK *

URA
17.00
18.00
17.45
16.45
16.45
16.45
17.45
17.45

*Deveti razred ima verouk do birme (8. 10. 2017) skupaj z osmim razredom. Po birmi
pa bi deveti razred imel verouk posebej predvidoma ob petkih ob 17.00 ali po
dogovoru na kakšen drug termin.
******************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 3. 7.
to 4. 7.
sr 5. 7.
če 6. 7.
pe 7. 7.
so 8. 7.

ura/kraj
8.00
20.00
20.00
Vrh
20.00
20.00
20.00

mašni namen
- za odvrnitev hude ure
+ Amalija Golob (d. Frančiška Jakič)
+ Marija Starc
- poljska maša (Želimlje – vas)
+ Ana Virant in njeni starši
+ Ana in Alojz Mehlin

ne 9. 7.
po 10. 7.
to 11. 7.
sr 12. 7.
če 13. 7.
pe 14. 7.
so 15. 7.
ne 16. 7.
po 17. 7.
to 18. 7.
sr 19. 7.
če 20. 7.
pe 21. 7.
so 22. 7.
ne 23. 7.
po 24. 7.
to 25. 7.
sr 26. 7.
če 27. 7.
pe 28. 7.
so 29. 7.
ne 30. 7.
po 31. 7.
to 1. 8.
sr 2. 8.
če 3. 8.
pe 4. 8.
so 5. 8.
ne 6. 8.

7.30
10.00
8.00
20.00
Vrh
20.00
Gradišče
20.00
20.00
Smrjene
20.00
7.30
10.00
8.00
20.00
Vrh
20.00
Smrjene
20.00
20.00
20.00
7.30
10.00
8.00
20.00
Vrh
20.00
20.00
20.00
20.00
7.30
10.00
8.00
20.00
Smrjene
20.00
Vrh
20.00
20.00
20.00
7.30
10.00

- živi in ++ župljani
++ starši in bratje Lunder
+ Franc Kolenc, obl.
+ Ana Virant (d. družina Šporar)
- poljska maša (za Gradišče)
++ starši Podlipec
+ Majda Marinček, obl.
+ Danica Usnik, obl. in starši
++ starši in stari starši Jamnik (Gradišče)
- živi in ++ župljani
+ Jože in Frančiška Gačnik
+ Ana Virant (d. vaščani Vrha)
+ Marjan Bregar
+ Amalija Golob (d. vnuk Lado z družino)
- poljska maša (Plesa)
++ Jakopin in Zabukovec
- živi in ++ Petri Jakopin
- živi in ++ župljani
+ Alojzija Cankar, obl.
- poljska maša (Vrh)
+ Ana Garvas (d. nečakinje Mehlin)
+ Branko Čelig, obl.
+ Ana Virant in njeni starši
+ Terezija Žnidaršič
+ Franc in Neža Perhaj
- živi in ++ župljani
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
+ Milka Mežnarič (d. družina Filej)
+ Ana Virant (d. domači)
+ Franc Petrič, obl.
+ Peter in Marija Jakopin in starši
+ Ana Garvas (d. nečakinje Mehlin)
- živi in ++ župljani
+ Janez Jamnik (Vrh)

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

