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-------------------------------------------------------------------------------------------------LEDEN ZAČETEK POMLADI
Na pragu meteorološke pomladi smo, le še nekaj tednov nas loči do nje. Ob koncu zime
smo dočakali nekaj dni pravega mraza. Ko pogledam skozi okno, opazim, kako s
sosednje strehe štrlijo debele ledene sveče. Ko
stopimo iz hiše v naše razvajeno, oziroma na
bolj pomladno vreme navajeno telo, zagrize
oster mraz. Novozapadli sneg je primrznjen na
asfalt, zemlja pod njim je zmrznila. V naravi
vlada tišina, vse je zmrznjeno, le redko je
opaziti kakšno žival. Vsaka si poskuša najti
kotiček zavetja pred vetrom in mrazom in tam
počakati na toplejše dni. V nekaj dneh se zaradi
nekoliko nižjih temperatur podoba narave
povsem spremeni. A vremenska napoved je
jasna. Mraz bo trajal le slab teden, nato
prihajajo toplejši dnevi.
V postnem času smo, več kot dva tedna ga je že za nami. Ali nam morda tudi narava in
dogajanje v njej kaj sporoča za ta postni čas in predvsem za naš osebni post?
Najbrž se vsi strinjamo, da nam je oster mraz, ki nam je grizel v kosti v preteklih dneh,
neprijeten. Letos smo ga doživeli le nekaj dni. Če bi takšno vreme trajalo več mesecev, bi
se nanj navadili.
Nekaj podobnega se dogaja v življenju vsakogar izmed nas. Nemalokrat se naše življenje
ohladi. Največkrat mraz v njem povzročimo kar sami. Slabe razvade, prepiri, skrhani
medsebojni odnosi, otopelost v odnosu do svojih bližnjih, naveličanost drug drugega,
malomarnost, nevestnost in neodgovornost v opravljanju nalog, ki so nam zaupane, in
nenazadnje tudi površen odnos do Boga. Vse našteto in še marsikaj drugega kar hladi
naše življenje. Velikokrat se preprosto navadimo in živimo s hladom v srcu, ki se pogosto
izraža tudi v hladnem pogledu in mrzlih besedah. Namesto da bi iskali toploto ali da bi
poskušali odtaliti vsaj kakšen košček ledu v nas, se raje še bolj na debelo oblečemo in
sicer tako, da si privoščimo kakšno materialno dobrino ali pa da se oklenemo še kakšne
razvade, ki nas vsaj za trenutek osreči.
Zato je postni čas odlična priložnost, da se odločno lotimo taliti led v naših srcih. V tem
času nam Bog še tesneje stoji ob strani in sije v nas s toplino žarkov svoje milosti. Bog
želi v našem srcu prebuditi pomlad. Želi nam pomagati, vendar potrebuje našo odločitev
in naše sodelovanje. Post v odpovedi hrani in pijači, dobrodelnost in molitev so samo
nekatera orodja, ki so nam v pomoč.
Ne pozabimo pa, da je mraz lahko tudi koristen. Za naravo je koristno, da zemlja dobro
premrzne, da v njej odmre, vse kar je slabo, kar je okuženo in da ostane več energije, več

moči za dobro, za koristno. Naj v tem postnem času pomrzne in odmre v nas vse, kar je
slabega, nekoristnega. Žarek topline Vstalega v velikonočnem jutru pa naj ogreje,
oplemeniti in da rast vsemu dobremu v nas. Blagoslovljene postne dni vam želim.
župnik Drago
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Nedelja, 18. marec: pri maši ob 10.00 se bomo spomnili naših staršev. Pri maši
bodo sodelovali veroučenci.
• Akcija »Pomagajmo skriti družini«. V nedeljo, 11. in v nedeljo, 18. marca, bodo
sodelavke Župnijske karitas delile ovojnice s kratkimi opisi anonimnih družin, ki so
se znašle v stiski in so zaprosile za pomoč ali domačo Župnijsko karitas, ali Zavod
Ž!VIM. Zbrane izdelke, ki jih boste namenili izbrani družini, boste lahko na
nedeljo po veliki noči prinesli v župnišče. V preteklih dveh letih je bil odziv na
akcijo izjemen. Tako se v imenu vseh družin, ki bodo v letošnjem letu deležne
vaše pomoči, priporočamo vaši velikodušnosti.
• Nedelja, 25. marec: Župnijski križev pot na Kureščku. Tisti, ki bomo poromali peš,
bomo iz Želimelj odšli okrog 13.30, tisti, ki tega ne zmorete in se boste tja odpeljali z
avtomobilom, pa se nam na Kureščku pridružite ob 16.00 pri molitvi križevega pota.
• V postnem času vsak petek pol ure pred mašo molimo križev pot.
• 20. - 22. april: duhovno družabni vikend za otroke od 4. do 6. razreda na
Koprivniku. Program pripravlja skupina mladih animatorjev.
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V večnost sta odšli: Justina Golob, Klada; Emilija Škrjanec, Klada
*****************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
11. 3.

NEDELJA
18. 3.

7.30
10.00
7.30
10.00

Ivana Kramar
Katja Jeršin
Aleš Strajnar
Zala Kogoj
Barbara Gačnik
Gašper Kranjec
Špela Trdan
družina Drole

NEDELJA
25. 3.

NEDELJA
1. 4.

7.00
10.00
7.00
10.00

Manca C.
Jože Okorn
Milena Stražišar
Tadej Sajovec
Matevž Jeršin
Franci Kramar
Breda Strajnar
Marija Jakič

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
18. 3.

Želimlje

Jožica Šterbenc,
Marija Kramar

28. 3.

Božji
grob

Družina Adamič,
Lili Senegačnik,
Francka Jakič

25. 3.

cvetna
nedelja

Po drugi sveti maši
vabljeni prostovoljci.

1. 4.

Gradišče

družina Kogoj,
Suzana Kuštrin,
Andreja Čop

VELIKONOČNO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK
9.00 - Krizmena sveta maša v stolnici: posvetitev in blagoslov
svetih olj, ki jih uporabljamo pri podeljevanju zakramentov v
župniji.
19.00 - Sveta maša v spomin Jezusove zadnje večerje: med
mašo bo predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Pri maši bo
duhovnik dvanajstim možem (apostolom) umil noge. Obhajilo
bomo pri tej maši prejeli pod obema podobama. Po maši bo
molitveno bdenje.
VELIKI PETEK
Veliki petek je edini dan v letu, ko v Cerkvi ni svete maše. Ta dan je strogi post in
zdržek od mesnih jedi.
15.00 - križev pot
19.00 - obredi v čast Jezusovega trpljenja in smrti
VELIKA SOBOTA
7.00 - blagoslov ognja in vode
• čaščenje pri Božjem grobu:
8.00 - 9.00 Smrjene
9.00 - 10.00 Gradišče
10.00 - 11.00 Vrh
15.30 - 16.30 Želimlje (Želimlje - vas, Klada, Plesa,
Skopačnik, Podreber, Poljane, Suša)
Začetek čaščenja je takoj po končanem blagoslovu
velikonočnih jedil.
• blagoslov velikonočnih jedil
15.00 - Želimlje
16.00 - Smrjene
16.45 - Gradišče
17.30 - Vrh
19.00 - slovesna velikonočna vigilija
VELIKA NOČ
7.00 - vstajenjska procesija, nato slovesna sveta maša
10.00 - sveta maša
VELIKONOČNI PONEDELJEK
Vstali Jezus se pridruži prestrašenima učencema na
poti v Emavs. Ta dan ponesimo veselo sporočilo
praznega groba med svoje sosede, prijatelje in
sorodnike.
7.30 in 10.00 - sveta maša

SVETE MAŠE
dan
po 5. 3.
to 6. 3.
sr 7. 3.
če 8. 3.
pe 9. 3.
so 10. 3.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

po 12. 3.
to 13. 3.
sr 14. 3.
če 15. 3.
pe16. 3.

7.30
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19.00
19.00
19.00
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19.00

so 17. 3.

19.00

ne 11. 3.

7.30
ne 18. 3.
po 19. 3.
to 20. 3.
sr 21. 3.
če 22. 3.
pe 23. 3.
so 24. 3.
ne 25. 3.
po 26. 3.
to 27. 3.
sr 28. 3.
če 29. 3.
pe 30. 3.
so 31. 3.
ne 1. 4.

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
7.00
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mašni namen
+ Jože in Frančiška Gačnik
++ iz družine Komac
+ Marija in Anton Skuk
- po namenu
+ Frančiška in Franc Benko
+ Alojz Škulj
+ Emilija Škrjanec, 7. d.p.p.
+ Stane Novak
- živi in ++ župljani
+ Marija Škrjanc (d. hči Jana z družino)
+ Janez Pibernik (d. družina Šilc)
+ Amalija Golob
+ Jožefa Marinček (d. vnukinja Andreja)
+ Frančiška Železnikar
+ Jože Škrjanec
+ Jože Bergant, 30. d.p.p.
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
- živi in ++ župljani
+ Emilija Škrjanec, 30. d.p.p.
+ Jože in Gabrijela Grm
+ Janez in Frančiška Železnikar
+ Jože Vodušek
+ Jože Tancek, obl.
+ Frančiška Vesel in njeni starši
++ starši Krivec
- živi in ++ župljani
+ Marija Škrjanc (d. družina Virant iz Udja)
+ Amalija Golob (d. Golobovi iz Skopačnika)
+ Jožefa Marinšek (d. vnukinja Bojana)
+ Ana Virant (d. Virantovi iz Medvedice)
+ Janez Šega in teta Urška
obredi velikega petka – ni svete maše
- za srečno pot
+ Franc Petrič
- živi in ++ župljani
+ Alojzij Intihar, obl.

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

