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MARIJINO VNEBOVZETJE
Mnogokrat v svojem zemeljskem življenju je Marija
prehodila hribovita področja, vse do zadnje, boleče
postaje na Kalvariji, ki je združena s skrivnostjo
Kristusovega trpljenja. Danes jo vidimo, kako prihaja
na Božjo goro, »ogrnjena s soncem, in luna pod
njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih
zvezd« (Raz 12,1) – kakor pravi knjiga Razodetja – in
vidimo jo, kako prestopa prag nebeške domovine.
Bila je prva, ki je verjela v Božjega Sina, in je prva
med nami, ki je vzeta v nebo z dušo in telesom. Prva
je sprejela in vzela v naročje Jezusa, ko je bil še
otrok, in je prva, ki so jo sprejele njegove roke, da bi jo vpeljale v Očetovo večno
kraljestvo: »Mariji, ponižnemu in preprostemu dekletu iz odročne vasi na
periferiji Rimskega cesarstva, prav zato, ker je sprejela in živela evangelij, Bog
dovoli, da je v večnosti poleg Sinovega prestola.« Tako Gospod mogočne vrže s
prestolov in poviša nizke (glej Lk 1,52).
Marijino vnebovzetje je velika skrivnost, ki zadeva vsakogar med nami, zadeva
našo prihodnost. Marija namreč hodi pred nami po poti, po kateri so namenjeni
tisti, ki so preko krsta svoje življenje povezali z Jezusom, kakor je Marija svoje
življenje povezala z Njim. Praznik Marijinega vnebovzetja nas vabi, da bi gledali
v nebo, naznanja »nova nebesa in novo zemljo«, z zmago vstalega Kristusa nad
smrtjo in dokončnim porazom zla. Zato radost ponižnega dekleta iz Galileje,
izražena v Magnifikatu, postane hvalnica celotnega človeštva, ki se veseli, ko vidi
Gospoda, kako se sklanja k vsem moškim in vsem ženskam, preprostim bitjem, da
bi jih vzel s seboj v nebo.
Gospod se sklanja k ponižnim, da bi jih dvignil, kakor slišimo v Marijini hvalnici
»Moja duša poveličuje Gospoda ..« Le-ta nas navaja, da se spomnimo tudi na
mnoge aktualne boleče situacije, posebej na tiste, v katerih so se znašle ženske, ki
sta jih premagala teža življenja in drama nasilja, ženske, ki so sužnje objestnosti
mogočnih, deklice, prisiljene v nečloveška dela, ženske, ki so s telesom in duhom
prisiljene vdati se poželjivosti moških: »Da bi se zanje čim prej začelo življenje
miru, pravičnosti, ljubezni, v pričakovanju dneva, ko bodo končno čutile, da jih
oklepajo roke, ki jih ne ponižujejo, temveč jih z nežnostjo dvigujejo in vodijo po

poti življenja, vse do neba.« Marija, ženska, dekle, ki je v svojem življenju veliko
trpela, nas spominja na te ženske, ki prav tako veliko trpijo. Prosimo Gospoda, da
bi jih On sam nesel v rokah po poti življenja in jih osvobodil tega suženjstva.
Obrnimo se z zaupanjem na Marijo, milo Kraljico nebes, in jo prosimo: »Podari
nam dneve miru, bedi nad našo potjo, daj, da bomo videli tvojega Sina, polni
nebeškega veselja.« (Povzeto po: Nagovor papeža Frančiška ob molitvi angelovega češčenja, 15. 8.
2016)

župnik Drago
******************************************************************************************

ZAKRAMENT SVETEGA BOLNIŠKEGA MAZILJENJA
V prihodnjem mesecu (3. 9.) bomo v naši župniji
obhajali srečanje bolnih in ostarelih. Med sveto mašo
bodo le ti imeli priložnost prejeti zakrament bolniškega
maziljenja. Ker je bilo v preteklih letih zaznati nekoliko
zmotno razumevanje tega zakramenta, je prav, da na
kratko osvežimo nekaj poudarkov o pomenu
zakramenta bolniškega maziljenja.
Bolniško maziljenje je po nauku Cerkve eden izmed
sedmerih zakramentov, ki ga je postavil Kristus.
Kompendij katekizma katoliške Cerkve o bolniškem
maziljenju pravi naslednje: »Jezusovo sočutje z bolniki in njegova številna
ozdravljenja bolnikov so razločno znamenje, da je z njim prišlo božje kraljestvo in
zato zmaga nad grehom, trpljenjem in smrtjo. S svojim trpljenjem in smrtjo je dal
Jezus trpljenju nov smisel: če je zedinjeno z njegovim trpljenjem, more postati
sredstvo očiščenja in odrešenja za nas in za druge. Cerkev je prejela od Gospoda
naročilo, da ozdravlja bolnike. Zato si prizadeva negovati bolnike in jih spremljati s
priprošnjo. Predvsem pa ima zanje poseben zakrament, ki ga je Kristus sam postavil,
in za katerega pričuje sveti Jakob. Ta zakrament more prejeti vernik, ki se znajde v
smrtni nevarnosti zaradi bolezni ali starosti. Isti vernik ga more ponovno prejeti, če se
bolezen poslabša ali če ga doleti druga huda bolezen. Kadar je mogoče, naj bolnik
pred prejemom tega zakramenta opravi osebno spoved«
Zakrament bolniškega maziljenja je zakrament, ki bolnika okrepi in ozdravi. To ni
zadnji zakrament ali zakrament za smrt.
Prejmemo ga lahko, če smo krščeni, v vsaki težji bolezni, naj bo ta duhovna ali
telesna. V starosti (70 let in več) ga lahko prejmemo vsako leto ob priložnostnem
srečanju starejših in bolnih v župniji ali na vseslovenskem srečanju bolnikov in
invalidov na Brezjah.
Pred vsakim odhodom v bolnišnico ali na operacijo je dobro prositi zdravnika naših
duš in teles, Jezusa Kristusa, za duhovno moč in telesno zdravje. Takrat se ne bojmo
stopiti k duhovniku in ga prositi, da nam podeli zakrament bolniškega
maziljenja. Vedno znova duhovniki prosimo tudi svojce, da pri bolnikih, za katere
skrbijo, ne čakajo na zadnje ure njihovega življenja, ampak pravočasno pokličejo
duhovnika.

BRANJE BERIL
NEDELJA
13. 8.

NEDELJA
20. 8.

7.30
10.00
7.30
10.00

Barbara Gačnik
Gašper Kranjec
Breda Strajnar
Zala Kogoj
Anka Gačnik
Katka Podlogar
Janez Stražišar
družina Miklič

NEDELJA
27. 8.

NEDELJA
3. 9.

7.30
10.00
7.30
10.00

Ivanka Kramar
Jože Okorn
Milena Stražišar
družina Sajovec
Matevž Jeršin
Franci Kramar
Darko Kogoj
Marija Jakič

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
Petra, Mojca
Jeršin, družina
Starc

3. 9.

Želimlje

družina Gabrovec,
družina Strlekar

Želimlje

Jožica Šterbenc,
Marija Kramar

10. 9.

Smrjene

Tatjana Novak,
Jasmina Slatner,
Estera Sajovec

Želimlje

Mateja Ozmec,
družina Pučnik,
družina Glavač,
družina Prijatelj,
družina Boh

17. 9.

Smrjene

Marija Hejja, Martina
Filej

13. 8.

Vrh

20. 8.

27. 8.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 21. 8., ob 20.00, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Oratorij 2017 v Želimljem: od 21. do 27. avgusta.
• Nedelja 3. 9. ob 10.00, srečanje bolnih in ostarelih v naši župniji.
• Večerne svete maše med tednom bodo od petka, 1. septembra, spet ob 19.00.
******************************************************************************************

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.

V večnost je odšel: Ivan Kastelic, Želimlje
******************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 7. 8.

ura/kraj

če 10. 8.

8.00
20.00
Vrh
20.00
Gradišče
20.00

pe 11. 8.

20.00

so 12. 8.

20.00
7.30
10.00
20.00
Smrjene
7.30
10.00

to 8. 8.
sr 9. 8.

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

20.00
20.00
7.30
10.00
8.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
7.30
10.00
8.00
20.00
20.00
Vrh
20.00
20.00
20.00
7.30
10.00

mašni namen
- po namenu
- poljska maša (Vrh)
- poljska (Gradišče)
++ želimeljski talci
++ starši Krivec
+ Ivan Kastelic, 30. d.p.p.
+ Alojzija Žužek
- živi in ++ župljani
+ Jelka Marinšek
++ Škrjančevi (Smrjene)
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas (d. hči Romana z družino)
DOMA NI MAŠE, drugod: za zdravje
DOMA NI MAŠE, drugod: za zdravje
+ Ivana Okorn, obl.
+ Milka Mežnarič, roj. Stražišar
++ Strletovi iz Skopačnika
- živi in ++ župljani
- po namenu
+ Amalija Golob (d. Kramarjevi)
+ Egidij Trpinc, mama Frančiška in Branko Čelig
+ Frančiška Benko
+ Ljudmila Jamnik, obl.
+ Ana Virant in starši Virant
+ Marija in Peter Jakopin
- živi in ++ župljani
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
+ Friderik Kobilca, 30. d.p.p.
+ Ana Virant (d. vaščani Vrha)
- za zdravje
- za zdravje
+ Ana, obl. in Ivan Stražišar
+ Stanislav in Ivana Žmuc
- živi in ++ župljani

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

