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-------------------------------------------------------------------------------------------------Z DOBRIMI DELI ZAPIRAŠ VRATA PEKLA IN SI PRIPRAVLJAŠ
NEBESA
Še ne dolgo tega smo stali ob jaslicah in zrli v novorojeno dete.
Sem ter tja pri maši še zapojemo božično pesem. Ko pogledamo
na koledar, pa se nam pogled že ustavi sredi februarja, ko
obhajamo pepelnično sredo, začetek postnega časa. V božično
novoletnem času je bila marsikje v ospredju misel na darila in
na obdarovanje. Tako je marsikomu spolzela resnična vsebina
božiča. Pa bo morda kdo rekel, če je kaj slabega, če nekoga
obdarujemo, nenazadnje gre za dobro delo. Seveda gre za dobro
delo, če je darilo oplemeniteno z našo iskreno ljubeznijo.
Čez dobrih štirinajst dni bomo že začeli s postnim časom.
Vstopili bomo v milostni čas, ko bomo spet imeli neskončno
veliko priložnosti delati dobro. In v tem trudu ne bomo sami, z
nami bo je Jezus, kot pravi vzor slehernega darovanja – za nas je daroval samega sebe.
Pred začetkom postnega časa pa je na koledarju še ime svetnika, ki nas spodbuja delati
dobro – sveti Janez Bosko, katerega god obhajamo 31. januarja.
Sveti Janez Bosko, duhovnik, ki je bil celo življenje reven, je mladim razdajal brezmejno
bogastvo svoje ljubezni. Človek, ki je bil celo življenje reven, nam je zapustil neizmerno
bogastvo, bogat zgled nesebičnega darovanja za mlade.
Vemo, da je dobrota nalezljiva, če pa je kot zgled vtkana v vsakdanjo vzgojo mladega
človeka, pa lahko rodi bogate sadove. Don Bosko se je tega dobro zavedal, zato je tudi
mlade navajal k drobnim pozornostim, k majhnim dobrim delom. Znana je njegova misel,
ki jo je večkrat ponavljal mladim: «Z dobrimi deli zapiraš vrata pekla in si pripravljaš
nebesa.« Da naredim dobro delo, ne potrebujem posebnih talentov, usposobljenosti, niti
ne denarja. Potrebujem pa dobro voljo, nekaj truda in željo po zastonjskem razdajanju
brez preračunljivosti.
Postni čas v katerega bomo vstopili sredi februarja, nam daje veliko priložnosti, da naše
želje postanejo dejanja, da postanemo konkretni v svoji dobroti.
Dobra dela so namreč tudi eden od vidikov postnega časa. Poleg dobrih del se bomo v
postu trudili tudi za poglobitev osebne povezanosti z Bogom. Sredstva za doseganje tega
cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi odpoved
določeni razvadi ali dobrini.
Bodimo dobri najprej vsak zase, plemenitimo s svojo dobroto ljudi okrog nas, potem bo v
dobrem rastla tudi naša družina, naša župnija, človeška skupnost nasploh. Pomagajmo
drug drugemu po don Boskovo zapirati vrata pekla in kazati pot v nebesa.
župnik Drago

V PRETEKLEM LETU JE BILO NAREJENO:
Odplačan je bil preostanek investicije ureditve ogrevanja cerkve.
Urejeno je bilo novo ozvočenje.
☺ Urejena je bila kabelska povezava od zakristije do kora, da je
tako omogočena ozvočitev otroškega zbora.
☺ Kupljen in montiran je bil nov projektor v cerkvi. Stari projektor
(star 10 let), ki ga sedaj uporabljamo v učilnici župnišča, ni več
omogočal brezžičnega povezovanja, zaradi prenizke svetilnosti pa
ob sončnem vremenu besedila niso bila vidna.
☺ V župnišču je bil urejen skladiščni prostor z arhivom (nov spuščeni strop, nove regalne
police).
☺
☺

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

V NAČRTU JE:
♦ Ureditev razsvetljave v cerkvi (prezbiterij, stranska oltarja, prostor pod korom in
kor).
♦ Servis orgel. V poletnem času bo potrebno obnoviti nekaj večjih lesenih piščali v
orglah. Ker so preveč načete od lesnega črva, jih ni mogoče natančno uglasiti.
♦ Preureditev ogrevanja v župnišču. V učilnicah in v pisarno se bo namestilo dodatno
(toplozračno ogrevanje), ki se bo uporabljalo za dogrevanje omenjenih prostorov.
Tako bomo porabili manj toplotne energije, prostori pa bodo takrat, ko jih
uporabljamo bolj topli.
♦ Če bodo finančna sredstva dopuščala, bomo začeli z načrtovanjem obnove tlaka v
prezbiteriju cerkve. Obenem bi v prezbiteriju namestili tudi talno gretje. Nato bi bilo
smiselno razmišljati o pleskanju cerkve.
*****************************************************************************************

ZGODILO SE JE:
• Na drugo adventno nedeljo se nam je pri maši ob desetih pridružila skupina
stanovalcev doma na Škofljici. Po maši smo se z njimi zadržali v župnišču ob
skupnem druženju. Obiskal jih je tudi sveti Miklavž. Za vse omenjeno gre zahvala
članicam Župnijske karitas.
• Skupina otrok pod vodstvom katehistinje Irene se je mesec pred božičem zbirala na
vajah za kratko dramsko igrico »Jezuščkov božični večer«, ki so jo uprizorili pri
božični maši na sveti večer.
Mladi pa so se v zadnjih tednih pred božičem poleg rednih petkov srečanj dobivali še
na pevskih vajah. Sadove njihovih vaj smo slišali pri drugi maši na božič.
• Trije mladi jasličarji (David, Primož in Rok) so v naši župnijski cerkvi napravili
čudovite »domače« jaslice s Triglavom in Aljaževim stolpom v ozadju, s slovenskim
kozolcem, mlinom in mnogimi dodatki, ki kažejo na to, da se Jezus rojeva med nami,
tukaj in sedaj.
• Pet skupin kolednikov z njihovimi voditelji je v dneh okrog praznika Treh kraljev
obiskovalo domove po župniji. S pesmijo in besedo so v domove prinašali veselo
sporočilo Jezusovega rojstva. Zbirali so darove za naše misijonarje. Skupaj so zbrali
1.117,65 eur darov, ki so bili oddani na misijonsko središče.
• Med božičnimi prazniki so mladi iz naše župnije v manjših skupinah obiskali nekaj
naših starejših župljanov in jim s prijaznim klepetom polepšali praznike.

• Med in po božičnih praznikih je župnik

obiskoval in blagoslavljal družine in domove po
župniji. Hvala za prijazno gostoljubnost in vaše
darove.
Poleg naštetih dogodkov se je v zadnjih
mesecih v župniji zgodilo še marsikaj drugega.
Za vse hvala Bogu in vsem, ki se trudite in svoj
čas in talente namenjate v dobro župnije, ob
tem pa spodbuda in povabilo tudi drugim, da v
našem župnijskem občestvu najdete svoje
mesto in se vanj dejavno vključite.
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Četrtek, 1. 2., srečanje članov župnijske Karitas ob 19.30.
• Nedelja, 4. 2., je nedelja po svečnici, zato bomo pri obeh mašah imeli blagoslov
sveč. Darovi od sveč so namenjeni za kritje stroškov razsvetljave cerkve.
• Sreda, 14. 2., Pepelnica, začetek postnega časa. V postnem času bomo vsak petek
pol ure pred mašo molili križev pot.
*****************************************************************************************

V večnost sta odšli: Marija Škrjanc, Smrjene; Jožefa Marinšek, Vrh
*****************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
4. 2.

NEDELJA
11. 2.

NEDELJA
18. 2.

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
25. 2.

NEDELJA
4. 3.

7.30
10.00
7.30
10.00

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

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
4. 2.

18. 2.

Želimlje

Vrh

Mateja Ozmec, družine
Pučnik, Glavač,
Prijatelj in Boh

4. 3.

družina Vesel,
Patricija, Fani Pepić,
Marica Novaković

V zimskem času, ko je sveta maša med
tednom v kapeli, cerkev čistimo in
krasimo na 14 dni.

Smrjene

Petra Marucelj,
Irena Knez, Mateja
Glinšek

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

ura/kraj
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
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
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

mašni namen
+ Ana Lovšin, obl. in ++ iz družine
- na čast sv. Trojici in sv. Janezu Bosku
+ Marija Rački
++ salezijanci
- za duhovne poklice
+ Pavla Primc, obl.
+ Janez Fink, obl. in Anton Korošec, obl.
- živi in ++ župljani
+ Marija Škrjanc, 30. d.p.p.
+ Nežka Štefančič, obl.
+ Ana Virant (d. Jakičevi in Adamičevi)
+ Ivan, obl. in Ana Kranjec
+ Vinko Božič in ++ Hrenovi
+ Milka, obl. in Rudolf Jeršin
+ Ivana in Stanislav Žmuc
- živi in ++ župljani
+ Amalija Golob (d. Janez Zupančič)
- po namenu
++ Jurkovič
- v zahvalo
+ Ana Virant in njeni starši
+ Ivan Stražišar, obl. in žena Ana
++ starši Novak
- živi in ++ župljani
- po namenu
+ Janez Pibernik (d. Pavlin, Pogač in Zgazivoda)
+ Jožefa Marinšek, 30. d.p.p.
+ Franc Primc, obl.
+ Janez Jeršin, obl. in Frančiška Vesel
+ Jože Škrjanc (Smrjene)
+ Jože Trontelj, obl. in starši
- živi in ++ župljani
+ Slava Strajnar
+ Amalija Golob (d. Golob – Perhaj)
- za duhovne poklice
+ Niko, obl. in Dragica Padar
+ Frančiška Traven
+ Franc Perhaj, obl.
- živi in ++ župljani

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

