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-------------------------------------------------------------------------------------------------MAJ - MARIJIN MESEC
Pomlad, sonce, toplota. Stvari, ki smo jih letos čakali
nekoliko dlje, kot druga leta. Naša neučakanost je
nagrajena z obilico sončnih dni, z lepoto narave, ki z vso
močjo kaže svojo živost, voljo po rasti, cvetenju, lepoti.
V teh prijetnih toplih dnevih začenjamo mesec maj, ki je
posvečen nebeški Materi Mariji.
Ob večerih se bomo ob Mariji zbirali pri šmarnični
pobožnosti. Ob Mariji bomo molili in prepevali, se ji zahvaljevali in priporočali,
predvsem pa po njej izkazovali čast njenemu sinu Jezusu. Marija je namreč
najzanesljivejša pot do Jezusa. Ko gledamo v njeno življenje, vidimo, kako je vsa
živela zanj. Tako je Marija za nas najbolj pristen zgled, kako v svojem življenju
slediti Jezusu.
Marija je tudi zgled poguma, upanja in zaupanja v Boga. Tako jo mnogokrat kličemo
z vzdevkom »Mati upanja«. V trenutkih teme in brezupa se obračajmo nanjo. Tudi
sama je v življenju doživela veliko trenutkov, ko bi človeško gledano lahko izgubila
upanje.
Že v samem začetku njenega Božjega materinstva ni bilo preprosto odgovoriti
z »da« na angelovo povabilo. Pa vendar, v cvetu svoje mladosti je odgovorila s
pogumom, čeprav ni ničesar vedela o usodi, ki jo čaka. »Marija se nam v tistem
trenutku zdi kot ena od mnogih mater našega sveta, ki so pogumne do skrajnosti,
kadar v svoje telo sprejmejo zgodovino novega človeka, ki se rojeva,« je v eni od
svojih katehez zatrdil papež Frančišek. Marija se v evangelijih kaže kot »molčeča
žena, ki pogosto ne razume vsega, kar se dogaja okoli nje, a ki vsako besedo in vsak
dogodek premišljuje v svojem srcu.«
Marija ni žena, ki izgubi pogum pred življenjskimi negotovostmi, še posebej, ko se
zdi, da nič ne gre v pravo smer. Niti ni žena, ki nasilno ugovarja, zmerja življenjsko
usodo, ki pogosto kaže sovražni obraz. Nasprotno, je žena, ki posluša, ki sprejema
življenje takšno, kot nam je dano, s svojimi srečnimi dnevi, a tudi s svojimi
tragedijami, ki jih nikoli ne bi hoteli srečati. Vse do največje Marijine noči, ko je
njen Sin pribit na les križa.
V času Jezusovega javnega delovanja o Mariji ni kaj dosti zapisanega. Ob koncu le
tega se Marija ponovno pojavi ravno v ključnem trenutku – ko se velik del prijateljev
iz strahu razkropi. Kajti matere ne izdajo. In v tistem trenutku pod križem nihče med
nami ne more reči, katero trpljenje je bilo krutejše: trpljenje nedolžnega človeka, ki
umre na razpelu križa, ali agonija matere, ki spremlja zadnje življenjske trenutke

svojega sina. Evangeliji so jedrnati in izredno diskretni. Navzočnost Matere
zabeležijo s preprostim glagolom: »je stala.« Ničesar ne povejo o njenem odzivu, niti
z eno potezo ne opišejo njene bolečine.
Tam je zaradi zvestobe načrtu Boga, ki se mu je prvi dan svoje poklicanosti izrekla
kot dekla, a tudi zaradi svojega instinkta matere, ki preprosto trpi vsakokrat, ko je kje
sin, ki preživlja trpljenje. To je trpljenja mater, močnih žensk, ki prenašajo trpljenje
svojih otrok.
Njo, Mater upanja, bomo ponovno našli na prvi dan Cerkve sredi skupnosti tako zelo
slabotnih učencev: eden je zatajil, mnogi so pobegnili, vse je bilo strah. Marija pa je
enostavno bila tam, na najbolj normalen način, kakor da bi to bila neka popolnoma
naravna stvar: v prvi Cerkvi, oviti v luč vstajenja, a tudi v drgetanje prvih korakov, ki
jih je morala storiti v svetu.
Zato jo vsi mi ljubimo kakor Mater. Nismo sirote, imamo Mater v nebesih, Sveto
Božjo Mater. Uči nas potrpežljivosti v pričakovanju, tudi kadar se vse zdi brez
smisla. V težkih trenutkih, Marija, Mati, ki jo je Jezus podaril vsem nam, lahko
vedno podpira naše korake, vedno nam lahko pove v srcu: »Vstani, glej naprej, glej
obzorje.« Kajti ona je Mati upanja.
V mesecu maju jo zaupno prosimo za potreben pogum, upanje in vztrajnost.
(Povzeto po: Kateheza papeža Frančiška: Marija Mati upanja)

župnik Drago
*****************************************************************************************

POSTNA AKCIJA »POMOČ SKRITIM DRUŽINAM«
Župnijska karitas se v imenu družin, ki ste jih obdarili, vsem sodelujočim v postni
akciji »Skrita družina« najlepše zahvaljuje za dobrosrčnost in naklonjenost.
Pomagali ste kar 33 družinam, od tega 9 iz domače župnije in 24 družinam
vključenim v program PreŽIV!M pod okriljem
Zavoda ŽIV!M. Kar 17 družinam sta pomagali po
dve družini iz župnije, 16 družin pa je imelo po eno
donatorsko družino.
V župnišču se je tako v nedeljo, 8. 4., po grobi oceni
nabralo približno 950 kg različnih življenjskih
potrebščin. Ljubezni in dobrote pa nismo mogli
izmeriti. To je zagotovo storil Bog.
Sodelavke Župnijske karitas
*****************************************************************************************

ZGODILO SE JE:
• Na tiho nedeljo je skupina župljanov peš poromala iz Želimelj na Kurešček. Skupaj s še
nekaterimi, ki so tja prišli z avtomobili, smo ob vznožju cerkve zmolili križev pot.
Molitev križevega pota smo namenili za našo župnijo.
• Od 20. do 22. 4. so na Koprivniku v Bohinju potekale duhovne vaje za otroke od 4. do
7. razreda. Ob zavzetih animatorjih so spoznavali lik svetega Janeza Boska.
• Od 27. do 29. 4. se je na Svetem Joštu nad Kranjem duhovno bogatila skupina
šestnajstih animatorjev, ki se je skupaj z animatorji iz Ihana že spogledovala z letošnjim
oratorijem.

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Začetek šmarnične pobožnosti: V župnijski cerkvi bodo šmarnice vsak večer ob 18.30.
Od ponedeljka do sobote bo šmarnična pobožnost vsak večer tudi v podružničnih
cerkvah. Ob nedeljah bodo šmarnice za vse pri maši ob desetih.
• Prošnji dnevi: od 7. do 9. maja. Vse tri dni bomo obhajali poljske maše, pri katerih
bomo molili za blagoslov ljudi, našega dela, za dobro letino ter za odvrnitev naravnih
nesreč in drugih stisk.
• Nedelja, 13. 5., bo pri obeh svetih mašah predstavitev letošnjega oratorija, ki nosi
naslov »Eno je potrebno«. Animatorji bodo ob tem tudi zbirali denarne prispevke,
namenjene za izvedbo oratorija. Priporočamo se vaši velikodušnosti!
• Praznik prvega svetega obhajila bo 20. 5. 2018 ob 10.00. Jezusa bo prvikrat prejelo
devet (6 deklic in 3 dečki) otrok.
• Ponedeljek, 21. 5., ob 19.30; molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
*****************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo novo članico: Julija Gačnik, Smrjene
V večnost sta odšla: Jože Marinšek, Vrh; Janez Tomažin, Smrjene
*****************************************************************************************

BRANJE BERIL
7.30

NEDELJA
6. 5.

10.00
7.30

NEDELJA
13. 5.

10.00

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

NEDELJA
20. 5.

NEDELJA
27. 5.

7.30

Matevž Jeršin
Barbara Gačnik

10.00

prvo sveto obhajilo

7.30
10.00

Ivanka Kramar
Primož Gačnik
Breda Strajnar
Damjana Giovani

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
6. 5.

13. 5.

Želimlje

Vida Okorn, Anica
Ogrinc, Sonja Ogrinc –
Pišek

20. 5.

Želimlje

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

27. 5.

starši prvoobhajancev

Smrjene

družina Majetič,
družina Comino
Perme

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

SVETE MAŠE
dan
po 30. 4.
to 1. 5.
sr 2. 5.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
Vrh

mašni namen
+ Brigita Marinšek, obl.
+ Marija Škrjanc (d. vnukinja Breda z družino)
+ Ana Virant in njeni starši

če 3. 5.
pe 4. 5.
so 5. 5.
ne 6. 5.
po 7. 5.
to 8. 5.
sr 9. 5.
če 10. 5.
pe 11. 5.
so 12. 5.
ne 13. 5.

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

po 14. 5.

19.00

to 15. 5.
če 17. 5.

19.00
19.00
Smrjene
19.00

pe 18. 5.

19.00

sr 16. 5.

so 19. 5.

+ Jože Bergant (d. družina Kisilak)
+ Jože Marinšek, 30. d.p.p.
+ Branko Merc, obl.
++ Padarjevi (Želimlje)
- živi in ++ župljani
- poljska maša (Vrh)
- poljska maša (Gradišče)
- poljska maša (Želimlje – vas)
+ Ana in Anton Garvas
+ Alojzija Virant, obl.
+ starši in bratje Lunder
- živi in ++ župljani
+ Dragica, obl. in Niko Padar
+ Jožefa Marinšek (d. vnuki Marko, Boštjan in
Tanja)
+ Ana Virant (d. Virantovi iz Škocjana)
++ Filej in Zupančič
+ Justina Golob (d. Golobovi iz Skopačnika)
+ Ivan Giovani, obl.
+ Janez Tomažin, 30. d.p.p.
+ Ana in Ivan Kranjec
+ Franc Kisilak
- živi in ++ župljani
+ Emilija Škrjanec (d. Štrukljevi iz Pijave G.)
+ Davor Vnuk
+ Jože Hribar, obl.
+ Janez Pibernik
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
+ Jože Okorn, obl.
+ Anton, obl. in starši Kramar
- živi in ++ župljani
+ Marija Škrjanc (d. hči Tončka z družino)
+ Ivan Giovani

19.00
7.30
ne 20. 5.
10.00
po 21. 5.
19.00
to 22. 5.
19.00
19.00
sr 23. 5.
če 24. 5.
19.00
pe 25. 5.
19.00
so 26. 5.
19.00
7.30
ne 27. 5.
10.00
po 28. 5.
19.00
to 29. 5.
19.00
19.00
sr 30. 5.
Gradišče - v zahvalo za srečno rojstvo Gaje
7.30
- živi in ++ župljani
če 31. 5.
19.00
++ Lipovčevi
pe 1. 6.
19.00
+ Vida Terbovšek, obl. in Radovan Gorenc
so 2. 6.
19.00
++ stari starši Gačnik in Kocjan
7.30
- živi in ++ župljani
ne 3. 6.
10.00
+ Albina Padar, obl.
Na spletu nas najdete na http://zelimlje.donbosko.si/.

