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SVETI DUH, POSVETI NAS
»Sveti Duh, posveti nas s sveto božjo milostjo« se glasi
prva prošnja znane pesmi k Svetemu Duhu. V
pričakovanju praznika svete birme v naši župniji vsi
želimo povzdigniti našo pesem in molitev k Svetemu
Duhu za naše birmance. Molimo zanje, da bi v moči
zakramenta svete birme vedno bolj mislili, delovali in
živeli v skladu s Svetim Duhom.
Vemo, da je voda bistvena za naše življenje. V Pismu
Rimljanov beremo: »Upanje pa ne osramoti, ker je Božja
ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.« Živa voda, je
zatrdil papež, Sveti Duh, ta dar Vstalega, ki prebiva v nas, nas očiščuje,
razsvetljuje, prenavlja, spreminja, kajti naredi nas udeležene v samem življenju
Boga, ki je ljubezen. Zato apostol Pavel trdi, da življenje kristjana oživlja Sveti
Duh in njegovi darovi, ki so ljubezen, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost,
zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Sveti Duh nas uvaja v božje življenje, da bi
bili sinovi v edinorojenem Sinu. Sveti Pavel pravi: »Kajti vsi, ki se dajo voditi
Božjemu Duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet
zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo:
»Aba,Oče!« Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo
otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z
njim, da bomo z njim tudi poveličani« (Rim 8,14-17). To je po papeževih besedah
dragoceni dar, ki ga Sveti Duh prinaša v naša srca: življenje samega Boga,
življenje pravih otrok, odnos zaupnosti, svobode in zaupanja v Božjo ljubezen in
usmiljenje; posledica tega pa je tudi nov pogled na druge, bližnje in oddaljene, ki
jih vedno vidimo kot brate in sestre v Jezusu, jih spoštujemo in ljubimo. »Sveti
Duh nas uči, da gledamo s Kristusovimi očmi, da živimo življenje, kot ga je živel
Kristus, da razumemo življenje, kot ga je razumel Kristus. Zato živa voda, ki je
Sveti Duh, odžeja naše življenje: govori nam, da nas Bog ljubi kot otroke, da
lahko ljubimo Boga kot njegovi otroci in da z njegovo milostjo lahko živimo kot
Božji otroci, kot Jezus,« še dodaja papež Frančišek.
Pustimo se torej voditi Svetemu Duhu: »Pustimo, da nam spregovori na srce in
nam pove, da je Bog ljubezen, da nas vedno čaka, da je Oče, ki nas ljubi kot pravi

očka. Zares nas ljubi. Poslušajmo Svetega Duha in nadaljujmo to pot ljubezni,
usmiljenja in odpuščanja.« (Povzeto po nagovoru papeža Frančiška ob avdienci, 8. 5. 2013)
župnik Drago
******************************************************************************************

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA
"O prelepa preprostost vere, veliko si nam podelila s tem starim družinskim molkom, ki
visi na porjavelem žeblju na steni omare. Nanj so navezani najlepši spomini mojega
življenja.
Črne kroglice so nanizane na močni pleteni vrvi, tudi križ na vozlišču je lesen, le obroček,
ki je nanj pritrjen, je iz kosti. O, ta križ! Ves je obrabljen od prijemov in poljubov; komaj
še razločim Kristusovo telo na njem. Pri križu se začenja in konča naša molitev ... Žena ali
mož, ki ga je prvi posvetil s svojo molitvijo, že zdavnaj počivata v Bogu, toda rožni venec
nas še druži z njimi. Kakor plezalci
smo, ki so v gorski steni navezani na
rešilno vrv; in to vrv drži sama Mati
Božja v rokah. Vemo, da ne bomo
padli, dokler se je bomo oklepali.
Dragocenejša je od materinega
poročnega prstana ali uhanov ...
Ne, brez molka ne bi bilo našega
doma, kakor bi ne bilo družine brez
očeta in matere. O, ve lepe,
obrabljene jagode! Očenaševe so
kakor orehi, zdravamarije kakor
češnje. Kadar zdrkne druga ob drugo, je slišati, kot bi z velike višine kanila kapljica vode
na skalo. Tako okorno izrezljane iz lesa, niti povsem okrogle niso. Podobne so molitvam
izmučenih ljudi. Nihče razen Boga ne ve, koliko zdravamarij je zdrknilo po teh jagodah v
nebeški ribnik. Čez sto let so že stare, dvesto let morda, in vsakokrat, ko udari pri molitvi
druga ob drugo, potrka na rajske duri: "Tik, – poslušaj dobri Bog, usmili se nas ... Saj si se
za nas učlovečil ..., za nas trpel ..., nam v pričevanje od mrtvih vstal ..."
Vsaka jagoda je zaznamovana v nebeških urbarjih kot zrno, vrženo v zorano njivo, ki
obrodi stoteren sad ..." (dr. Emilijan Cevc, Preproste stvari)
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Nedelja, 8. 10., ob 10.00, praznik svete birme za 16 naših mladih iz 8. in 9. razreda.
Birmoval bo upokojeni nadškof Anton Stres.
• Ponedeljek, 20. 10., ob 20.00, molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Nedelja, 29. 10., pri obeh mašah bo pričeval ozdravljeni odvisnik od drog Mitja
Rudolf.
******************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo novega člana: Gaber Zgazivoda, Smrjene
V večnost je odšel: Janez Pibernik, Smrjene

BRANJE BERIL
NEDELJA
8. 10.

NEDELJA
15. 10.

NEDELJA
22. 10.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Gašper Kranjec
Manca C.
birmanci
starši birmancev
Anka Gačnik
Katka Podlogar
Zala Kogoj
Majda Končan
Rok Grm
Jože Okorn
Damjana Giovani
Tadej Sajovec

NEDELJA
29. 10.

NEDELJA
5. 11.

7.30
10.00
7.30
10.00

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

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

starši birmancev

8. 10.

15. 10.

Želimlje

22. 10.

Smrjene

Marija, Darja Golob,
Gabrijela Kranjec, Katja
Podlogar
Marta Marinček, Damjana
Marinček, Anica/Rajko
Marinček

29. 10.

Želimlje

Darinka Krnc, Barbara
Intihar, Danica
Lunder, Stanka Verlič;
Monika, Suzana
Štebljaj

5. 11.

Smrjene

družina Majetič,
družina Comino Perme

12. 11.

Želimlje

Vida Okorn, Anica
Ogrinc, Sonja Ogrinc
– Pišek

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

ZA RAZVEDRILO
BREZDOMEC – To jutro sem sedel na klopci poleg brezdomca in ga vprašal, kako je
tako končal. – Odgovoril mi je: »Še prejšnji teden sem imel vse. Kuharja, ki mi je
kuhal, mojo sobo so čistili, oblačila prali in likali, imel sem streho nad sabo, TV,
internet, lahko sem šel v telovadnico, knjižnico, lahko sem se šolal.« – Vprašal sem
ga, kaj se mu je zgodilo. Droge, alkohol, ločitev? –"Nič od tega. Odpustili so me iz
zapora."
******************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 2. 10.
to 3. 10.
sr 4. 10.
če 5. 10.
pe 6. 10.

ura/kraj
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00

mašni namen
- živi in ++ Merc in Šega
- po namenu (Levičnik)
+ Jože Trontelj
- za duhovne poklice
+ Andrej Rigler, obl.

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

19.00
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
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
7.30
10.00
14.00
7.30
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

+ Frančiška Benko
+ Ana Virant in njeni starši
- živi in ++ župljani
+ Andrej Virant, obl.
+ Jože Vodušek, obl.
+ Alenka Saloker, 30.d.p.p.
+ Frančiška Vesel, obl.
+ Anton Garvas, ob r. d.
++ Kranjec in Lobnig
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas, obl. (d. hči Romana z družino)
- po namenu
+ Amalija Golob (d. Janez Marolt)
+ Niko in Dragica Padar
+ Marija in Ivan Zupančič
- za zdravje
+ Alenka Saloker
- živi in ++ župljani
+ Ivica Novaković, obl.
- po namenu
+ Marija Tancek, obl.
+Stanislava Jamnik (d. vaščani Vrha)
+ Ana Virant (d. domači)
++ starši in stari starši Jamnik
+ Amalija Golob (d. Marija in Marjeta Marolt)
- živi in ++ župljani
+ Ana in Alojz Mehlin
++ starši in stari starši Jamnik
- živi in ++ župljani
+ Andreja Žužek
+ Ana Garvas (d. Perhajevi)
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
++ Kramar in Jakopin
+ Marija in Anton Skuk
- za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov
- živi in ++ župljani
+ Ivan Giovani

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

