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V NEBESIH SEM DOMA
»V nebesih sem doma« bomo z besedami blaženega
Slomška večkrat prepevali v mesecu novembru, ki ga
začenjamo s praznikom vseh svetih, ki mu sledi dan
spomina vseh vernih rajnih.
Slomškova izpoved »v nebesih sem doma« nas
spominja na apostola Pavla. On pravi, da je naša
domovina v nebesih, od koder pričakujemo našega
Odrešenika Jezusa Kristusa (Flp 3,20). V pismu
Kološanom pa Pavel poudarja, da smo bili s krstom v
Kristusu že obujeni. Zato moramo iskati tudi to, kar je zgoraj. Kristjan torej lahko
gleda na smrt v upanju, da mu drugi svet ni tuj. Kdor je bil v tem življenju v veri
povezan s Kristusom, svojim bratom, in Boga častil kot svojega Očeta, se bo v
smrtni uri podal na pot domov, na kraj, kjer mu je pripravljeno trajno bivališče.
Upanje, da smrt ni le konec, temveč tudi začetek novega in večnega življenja, bo
seveda vplivalo na naš način življenja. Kristjani smo lahko sproščeni in veseli.
Vemo namreč, da nam ni treba v tem življenju vsega doseči. Iz te duhovnosti
lahko črpamo moč, da drugemu služimo, saj na koncu vemo, da to ni bilo zaman.
»…kjer družba angelska, se večno veseli, si mene tja želi,« prepeva Slomšek v eni
od naslednjih kitic, ko se še enkrat ozre naprej v nebeško domovino in nato sklene
»tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.« Biti doma pomeni vedno tudi, da
smo dobrodošli. Angeli, ki nas spremljajo in varujejo in so s tem izraz Božje
dobrohotnosti do nas, nas že pričakujejo. Občestvo Cerkve namreč ni le zemeljska
skupnost. En del Cerkve – angeli in svetniki – se je že zbral pri Bogu v nebeški
slavi. Ko umremo, ostanemo torej v isti druščini, samo v drugem svetu. Tam nas
pričakuje tudi Kristus. Apostol Pavel sam pravi, da pričakuje, da je zanj že
pripravljen venec pravičnosti (2 Tim 4,8). Tako tudi mi trdno upamo in verujemo,
da so nebesa resnični cilj našega življenja in obenem tudi naš resnični dom, ker se
bo tam pokazalo naše bistvo. Omenjeno pesem pogosto pojemo ob slovesu od
naših dragih rajnih. Tako je sčasoma dobila nekoliko žalosten ton. Besedilo pesmi
pa ravno nasprotno izraža veselje nad tem, da smo po zaslugi Kristusa odrešeni in
nas po smrti čaka večno življenje pri Bogu, med angeli in svetniki, tudi v družbi
mnogih naših dragih, ki so pred nami odšli s tega sveta v večnost. Ta misel naj
nas spremlja tudi v prihajajočem mesecu novembru, ko želimo še več misliti na

naše drage rajne in zanje moliti. Naša molitev naj ne bo samo prošnja zanje
ampak tudi pogovor z njimi. Z molitvijo ohranjamo stik z Bogom, pri katerem so
naši rajni. Tudi praznik vseh svetih nam priča o tem, da nam je Bog naklonjen in
nas kot usmiljeni Oče že pričakuje, da nam bo kakor izgubljenemu sinu nadel
praznično oblačilo in nas sprejel v svoj dom.
župnik Drago
******************************************************************************************

5. NOVEMBER: ZAHVALNA NEDELJA
Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so
v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala
ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so darovala
enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z
izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti je
zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen. Judje
se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku (prim. 5 Mz 16,13–15 in 4 Mz 29,35–39).
Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke,
ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo,
dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar
imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in
ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo
kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu
zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob enem, zato
je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom. (vir: http://katoliskacerkev.si)

Gospod,
hvala ti za rodovitno zemljo …
Hvala za travnike, polja in njive,
za svetlobo in temo,
za tvoj dotik v rosi
in tvoj smehljaj v cvetu …
Hvala za vsak najmanjši dar,
saj so le-ti najlepši.
Hvala ti, Gospod,
ker ti nikoli ne jemlješ,
ampak vedno daješ v obilju.
Amen.
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Sreda, 1. 11., praznik vseh svetih; maše ob 7.30, 10.00 in ob 14.00. Po maši ob 14.00
sledi molitev na pokopališču in blagoslov grobov. Ob 17.30 bomo v župnijski cerkvi
začeli z molitvijo rožnega venca za naše rajne.
• Četrtek, 2. 11., spomin vseh vernih rajnih; sveti maši ob 7.30 in 19.00.
• Sobota, 11.11., od 10.00 do 11.30, delavnice za otroke in mladino.

• Četrtek, 16. 11., ob 19.30; srečanje članov ŽPS.
• Ponedeljek, 20. 11., ob 20.00, molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Nedelja, 26. 11., ob 16.00, dekanijsko srečanje članov ŽPS na Viču v Ljubljani.
• Svete maše ob ponedeljkih bodo do nadaljnjega zvečer ob 19.00.
******************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo novega člana: Maja Glavač, Želimlje
******************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
5. 11.

NEDELJA
12. 11.

NEDELJA
19. 11.

Katja Jeršin
Ivanka Kramar
Tadeja Komac
10.00
Petra Giovani
Barbara Gačnik
7.30
Gašper Kranjec
Špela Trdan
10.00
družina Drole
Manca C.
7.30
Jože Okorn
Milena Stražišar
10.00
družina Sajovec
7.30

NEDELJA
26. 11.

NEDELJA
3. 12.

7.30
10.00
7.30
10.00

Anka Gačnik
Ivanka Kramar
družina Trdan
Marija Sajovec
Matevž Jeršin
Franci Kramar
Darko Kogoj
Marija Jakič

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
5. 11.

Smrjene

12. 11.

Želimlje

19. 11.

Suša

družina Majetič,
družina Comino Perme
Vida Okorn, Anica
Ogrinc, Sonja
Ogrinc – Pišek
Ana, Nina, Mateja
Štebljaj, Zdenka
Kozamernik

26. 11.

Želimlje

3. 12.

Želimlje

10. 12.

Smrjene
Gradišče

Eva, Magdalena
Dobravec, Milena,
Jožica Kumše, Špela,
Milena Trdan
družina Adamič, Lili
Senegačnik, Francka
Jakič
Stanka Trapečar, Lea,
Marija Mehle,
Marjana Bernot

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

SVETE MAŠE
dan
po 30. 10.
to 31. 10.
sr 1. 11.

ura/kraj
19.00
19.00
7.30
10.00
14.00

mašni namen
+ Janez Pibernik (d. Hočevarjevi iz Zagradca)
++ starši in stari starši Jamnik
- živi in ++ župljani
+ Andreja Žužek
+ Ana Garvas (d. Perhajevi)

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

7.30
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
++ Kramar in Jakopin
+ Marija in Anton Skuk
- za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov
- živi in ++ župljani
+ Ivan Giovani
++ vaščani Vrha
+ Amalija Golob (d. hči Tončka z družino)
+ Slava Strajnar
++ Jakičevi in Železnikarjevi
++ Tanckovi in Glinškovi
++ starši Jeršin (Gradišče)
- živi in ++ župljani
+ Jelka Marinšek
++ starši Adamič
+ Stanislava Jamnik (d. vaščani Vrha)
+ Janez Fink in njegovi starši
+ Miroslav in Angela Dobravec, obl.
+ Ana Garvas (d. Janez Mehlin)
+ Jože Lovšin, obl. in ++ iz družine
+ Franc Petrič
- živi in ++ župljani
+ Martin Anžič, obl.
+ sorodniki, prijatelji, znanci
+ Jože in Gabrijela Grm
+ Amalija Golob (d. vnuk Peter z družino)
+ Stanislava Jamnik
+ Vilko Cimperman
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas (d. sestra Angela z družino)
+ Janez Pibernik (d. družina Slak iz Knežje vasi)
+ Ana Virant in njeni starši
+ Ana Kranjec, obl. in Ivan Kranjec
- za duhovne poklice
+ Andrej, Alojzija in ostali Virantovi
+ Andreja Žužek
- živi in ++ župljani
+ Niko in Dragica Padar

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

