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št. 9

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

ZAČETI ZNOVA
Kljub temu da v zadnjih letih ni več izrazitih
letnih časov, nas vendar v teh dneh narava
opozarja, da se končuje eno obdobje in začenja
drugo. Ko začne barje rumeneti, ko se začnejo
pojavljati jutranje meglice, ko vremenoslovci
napovedujejo konec visokih temperatur, se
zavemo, da se poletje končuje in začenja jesen.
Kot se v naravi končuje eno obdobje in
začenja drugo, tako se tudi za mnoge izmed nas, predvsem za otroke in mlade,
končuje čas počitnic in začenja šolsko leto. Čas brezskrbne razigranosti,
počitniškega veselja, morda včasih tudi brezdelja, bo zamenjal čas večje
zavzetosti, točnosti, zgodnejšega vstajanja, poti v šolo, čas sedenja ob knjigah,
vajah inštrumenta ... Vmes pa bo, vsaj tako upamo in si želimo, še vedno nekaj
trenutkov sproščenosti v času odmorov, v času čakanja na šolski avtobus ali pa
popoldne s prijatelji ob igri na sosedovem dvorišču. Vsaka stvar in vsako opravilo
ima svoj čas pod nebom. Na to nas opominja že starozavezni Pridigar.
Ker pa se kristjani zavedamo, da nam zgolj polna glava znanja ne koristi kaj
prida, ampak si bolj kot znanja želimo modrosti, tiste prave modrosti, ki bi jo
lahko zapisali z veliko začetnico, ker prihaja od Boga. Želimo si, da bi tudi naši
otroci postali, kot je želel sv. Janez Bosko, »dobri kristjani in pošteni državljani«.
Zato bomo skupaj z začetkom šolskega leta začeli tudi z veroukom. Verouk naj
služi kot pomoč pri verski vzgoji, za katero so se starši zavezali pri krstu, ko so
obljubili, da se bodo trudili svojega otroka versko vzgajati. Žal se v današnjem
času dogaja, da je za marsikaterega otroka ura verouka na teden edini trenutek
verske vzgoje. Mnogi starši bi si želeli, da bi duhovniki in katehisti nosili celotno
skrb za versko vzgojo otrok. Pa vemo, da to ni mogoče. Vera je namreč življenje,
je doživljanje Boga, prijateljevanja z njim, in to ne zgolj uro na teden, ampak ves
čas. Versko znanje, ki ga otroci pridobijo pri verouku, je sicer še kako potrebno, a
če le to ni dopolnjeno z vsakdanjo izkušnjo vere v domači družini, tudi to kaj
dosti ne koristi.
Ob začetku šolskega in veroučnega leta bomo pri sveti maši blagoslovili šolske
torbe in prosili Božjega blagoslova na ves naš trud skozi šolsko leto. Molili bomo
drug za drugega: starši za svoje otroke, da bi Bog blagoslavljal njihove napore

skozi šolsko in veroučno leto; otroci za starše, da ob vsej zavzeti skrbi za svoje
otroke ne bi pozabili tudi na duhovne vrednote; duhovniki in katehisti pa za starše
in otroke, da bi bili odprti za Božje navdihe in bi skupaj odkrivali Božjo voljo.
Vsem želim blagoslovljen začetek šolskega in veroučnega leta.
župnik Drago
******************************************************************************************

15. 9. - ŽALOSTNA MATI BOŽJA
Naši verni predniki so se zlasti v težkih trenutkih osebnega in skupnega življenja radi
zatekali k Mariji sedem žalosti. Ta naziv ima podlago
v napovedi starčka Simeona: »Tvojo dušo pa bo
presunil meč.« Meč v tej preroški napovedi pomeni
trpljenje, bolečino, žalost. Žalost ob Simeonovi
prerokbi, žalost ob begu v Egipt, žalost ob iskanju
dvanajstletnega Jezusa v Jeruzalemu, žalost ob
srečanju s sinom, ko je nesel težki križ, žalost, ko so
Jezusa dvignili na križ pribitega, žalost, ko so mrtvega
Jezusa sneli s križa in ji ga položili v naročje in žalost,
ko so Jezusa položili v grob. Največ sledov češčenja
žalostne matere je na slovenskih tleh pustilo 14. in 15.
stol.; iz te dobe so se ohranile slike Marije ob trpečem
Sinu, zlasti pa številni kipi Sočutne (Pieta): Marija drži v naročju mrtvega Jezusa in
ga objokuje.
******************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
10. 9.
NEDELJA
17. 9.

7.30
10.00
7.30
10.00

Katja Jeršin
Franci Kramar
Aleš Strajnar
Nataša Traven
Manca C.
Jože Okorn
Janez Stražišar
Majda Končan

NEDELJA
24. 9.
NEDELJA
1. 10.

7.30
10.00
7.30
10.00

Ivanka Kramar
Primož Gačnik
Breda Strajnar
Damjana Giovani
Matevž Jeršin
Anka Gačnik
Darko Kogoj
Marija Jakič

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
10. 9.

Smrjene

17. 9.

Smrjene

24. 9.

Smrjene

Tatjana Novak,
Jasmina Slatner,
Estera Sajovec
Marija Hejja,
Martina Filej
Anica,Tone
Marinček, Saša
Marinček, Martina
Padar, Ivanka
Kramar

1. 10.

Smrjene

Petra Marucelj, Irena
Knez, Mateja Glinšek

8. 10.

starši birmancev

15. 10. Želimlje

Marija, Darja Golob,
Gabrijela Kranjec,
Katja Podlogar

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• V nedeljo, 10. 9., bomo pri maši ob 10.00 ob začetku šolskega in veroučnega leta
blagoslovili šolske torbe.
• Ponedeljek, 18. 9., ob 20.00, molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Nedelja, 8. 10., ob 10.00, praznik svete birme za 16 naših mladih iz 8. in 9. razreda.
Birmoval bo upokojeni nadškof Anton Stres.
• Večerne svete maše med tednom so od petka, 1. septembra, spet ob 19.00.
******************************************************************************************

ZA RAZVEDRILO
PARLAMENT – V parlamentu se poslanec prebudi iz dremeža in vpraša svojega
soseda: »Koliko časa pa zdaj že govori ta poslanec?« – »Dobre pol ure.« – »O čem pa
govori?« – »Tega pa še ni povedal.«
MATEMATIKA – Oče pravi Petru: »Če danes dobiš pri matematiki cvek, se midva
ne poznava več!« Ko pride Peter iz šole, ga oče vpraša: »No, kakšno oceno si dobil
pri matematiki?« – Peter odvrne: »Kdo si ti?«
******************************************************************************************

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.

Če otrok ni krščen v župniji Želimlje, ob vpisu otroka k verouku v prvi razred s seboj
prinesite krstni list.
Z veroukom začnemo v ponedeljek, 4. septembra.
Verouk je pomoč pri verski vzgoji, ki ste jo starši obljubili pri krstu vašega otroka.
Zelo pomembno je, da poleg verouka otroci pridobivajo versko izkušnjo v svoji
družini in v okviru domače župnije. Zato starši skupaj s svojimi otroki vabljeni k
nedeljski in praznični sveti maši. Pomembno je, da otroci z župnijo tudi živijo in se
vključujejo v njeno življenje. Tako ste starši povabljeni, da svoje otroke navdušite in
jim omogočite sodelovanje pri pevskem zboru in ministrantski skupini.
******************************************************************************************

V večnost je odšla: Stanislava Jamnik, Vrh

SVETE MAŠE
dan
po 4. 9.
to 5. 9.
sr 6. 9.
če 7. 9.
pe 8. 9.
so 9. 9.
ne 10. 9.

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

po 11. 9.

8.00

to 12. 9.

19.00

če 21. 9.

19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00

pe 22. 9.

19.00

so 23. 9.

19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

sr 13. 9.
če 14. 9.
pe 15. 9.
so 16. 9.
ne 17. 9.
po 18. 9.
to 19. 9.
sr 20. 9.

ne 24. 9.
po 25. 9.
to 26. 9.
sr 27. 9.
če 28. 9.
pe 29. 9.
so 30. 9.
ne 1. 10.

mašni namen
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
++ Skube in Škrjanc
+ Alojz Marinšek in Alojz Mehlin
+ Albin Štebljaj in starši
+ Anton Krivec, obl.
+ Milka Mežnarič in Stražišarjevi
- živi in ++ župljani
+ Anton, obl. in Ana Garvas (d. hči Romana z
družino)
- po namenu
+ Lucija in Janez Kikelj
+ Alenka Saloker, 7. d.p.p.
- v zahvalo
- za družino Komac, po namenu
+ Ana Virant in njeni starši
+ Anton Rebolj, obl.
- živi in ++ župljani
+ Ana in Alojz Mehlin
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
+ Amalija Golob (d. Adamičevi in Francka Jakič)
- živi in ++ Škrjančevi
+ Frančiška Benko
+ Mihaela Sket
+ Stanislava Jamnik, 30. d.p.p.
+ Jelka Marinšek, obl.
- živi in ++ župljani
- za prvoobhajance
++ starši in Rudi Jeršin
+ Ana Garvas (d. Janez Mehlin)
+ Amalija Golob (d. družina Giovani)
- za zdravje (Kranjec)
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
- za Gabrovo zdravje
- živi in ++ župljani

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

