3. 6. 2018

št. 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------O SRCE BOŽJE, SLIŠIM TVOJ GLAS …
V mesecu juniju bodo po naših
cerkvah večkrat odmevale besede
pesmi »O srce Božje«.
Mesec junij je namreč posvečen
Jezusovemu srcu.
Praznik Jezusovega presvetega
Srca obhajamo na petek, osem dni
po prazniku Svetega Rešnjega
telesa in Rešnje krvi. Njegova
nastavitev na petek ni kar tako –
gre za nekakšno “ponovitev”
velikega petka, ko je Bog svojo ljubezen izkazal do konca.
Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se začenja z apostolom Janezom, ki se je
naslonil na Jezusove prsi, in apostolom Pavlom, ki je svoje vernike imel rad v
Ljubezni Jezusa Kristusa. Češčenje Jezusovega Srca so širili srednjeveški mistiki,
posebno sveti Bernard, sveti Bonavetura in sveti Bernardin; v tem času so nastale
priljubljene pesmi, litanije in podobe Jezusovega Srca. V 14. stoletju je ta pobožnost
nekoliko pojenjala. Spet pa se je poživila v 16. in 17. stoletju, za kar ima velike
zasluge Janez Eudes, ki ga je papež Pij X. imenoval začetnika, učitelja in apostola
liturgičnega češčenja Srca Jezusovega, ker je leta 1670 napisal besedilo za molitveno
bogoslužje (brevir) in za mašo v čast Srcu Jezusovemu.
Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri
skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin njegove Božje - človeške
ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega
vidika njegove odrešenjske ljubezni. Zato je jasno, da ta pobožnost nikakor ne
nasprotuje drugim zdravim pobožnostim, ki jih Cerkev priporoča, temveč jih krepi,
poglablja in prešinja. (Povzeto po http://katoliska-cerkev.si)
Kdaj lahko slišimo glas Jezusovega srca, kakor prepevamo v pesmi? Kdaj lahko
slišimo ali čutimo srčni utrip človeka? Kadar smo mu povsem blizu in se ga
dotaknemo. Smo tako blizu Jezusu in njegovemu srcu? Je naše življenje res v tolikšni
meri naravnano na Jezusa, da lahko zaslišimo utrip njegovega srca. Na veliko
načinov se lahko bližamo njegovemu srcu. Na najbolj izrazit način pa v sveti
evharistiji, ko se nam v sveti hostiji daje v hrano. V tabernakljih naših cerkva pa je
ves čas navzoč in nas čaka.

In še majhen namig; pred nami je praznik celodnevnega češčenja. Namenimo ta dan
uro ali dve Jezusu, ki nas bo čakal na oltarju naše cerkve. Tudi tako bomo še bliže
njegovemu srcu. Blagoslovljen mesec junij vam želim!
župnik Drago
*****************************************************************************************

DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA
Dan celodnevnega češčenja je za župnijo prazničen dan. Po nekdanjem razporedu je bila
za vsak dan v letu za celodnevno češčenje določena ena
župnija v škofiji. Danes takšne oblike češčenja ni več,
ampak si vsaka župnija izbere najprimernejši dan za
celodnevno češčenje. Redko kje je celodnevno češčenje res
»celodnevno«. Marsikje se je skrčilo na le nekaj ur
dopoldne in popoldne. V tem času naj bi se v molitvi pred
najsvetejšim zvrstila vsa župnija in ne le določene skupine
ter posamezniki, kot je pogosto v navadi.
Ta praznik je izraz vere in zaupanja, da molitev spreminja
človeka, s tem pa kraj in svet, v katerem živimo. K Jezusu
prihajamo
s
svojimi
radostmi
in
težavami.
Ob župnijskem prazniku celodnevnega češčenja se torej
radi zadržimo z Njim v molitvi in češčenju.
Biti pred Najsvetejšim je milost. To je blagoslovljen čas. To ni zapravljen čas, ampak
najbolj modro in koristno porabljen čas. Ta čas posvetimo samemu Jezusu, torej Bogu.
To je čas druženja in pogovora z našim Odrešenikom, ki nam je izkazal ljubezen do
konca. Od Jezusa lahko odidemo vedno notranje obogateni, pomirjeni, potolaženi,
opogumljeni, zlasti pa bolj posvečeni. Naj bodo minute ali ure, ki jih bomo preživeli v
cerkvi pred Najsvetejšim v blagoslov in tolažbo nam samim in po nas našim bližnjim.
*****************************************************************************************

NAREJENO JE BILO:
V mesecu maju je bila končana obnova razsvetljave cerkve. Zamenjana so bila vsa
svetilna telesa, razen lestencev.
☺ Preddverje cerkve je bilo na novo prepleskano. Na zid sta bili nameščeni dve novi
oglasni deski.
☺ V dveh učilnicah in v pisarni so bile nameščene klimatske naprave, ki bodo služile za
dogrevanje omenjenih prostorov in za ogrevanje le teh v prehodnih obdobjih (spomladi in
jeseni), ko skupna kotlovnica na biomaso ni v pogonu, v kamnitem župnišču pa je mraz
in potrebujemo ogrevanje.
☺

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

ZGODILO SE JE:
• Romanje članov ŽPS. V soboto, 13. maja, smo se s člani ŽPS-ja podali na romanje proti
Ptujski gori, tam obhajali sveto mašo in po kosilu odšli na ogled znamenitosti minoritskega
samostana na Ptuju. Na poti proti domu pa smo se zaustavili še v Celju in obiskali
salezijansko župnijo blaženega Antona Martina Slomška z mladinskim centrom in mnogimi
drugimi dejavnostmi.
• Romanje članic Župnijske karitas. Skoraj celotna zasedba Župnijske karitas se je 26. maja
odpravila na romanje. Naš urnik je bil zelo nenatrpan. Naš edini vnaprej določen cilj je bil
obisk Trsata nad Reko, kjer smo skupaj z drugimi hrvaškimi romarji maševali. V Opatiji smo
»potipali« že prijetno toplo morsko vodo. Na poti domov smo se ustavili na poznem kosilu,

nato pa zvečer ob povratku naredili še postanek v cerkvici v Ivanjem Selu, kjer smo pod
krovom sv. Hieronima zmolili Marijine litanije. Malo postaj na romanju, zato pa veliko časa
za klepet in medsebojno obogatitev.
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Sobota, 9. 6., dan celodnevnega češčenja. Začetek z mašo zjutraj ob 7.30, po maši sledi
češčenje najsvetejšega po posameznih vaseh; od 8.00 do 9.00 Smrjene; od 9.00 do 10.00
Gradišče; od 10.00 do 11.00 Vrh. Ob 17.30 pa sledi slavilni večer ob pesmi in Božji
besedi, ki ga pripravljajo mladi in h kateremu ste vsi povabljeni. Prebivalci vasi, ki so
običajno imele češčenje popoldne, se pridružijo slavilni molitvi mladih ali pridejo k
češčenju v dopoldanskem času. Ob 19.00 bo sveta maša z zaključkom češčenja.
• Nedelja, 10. 6., žegnanje na Gradišču.
• Nedelja, 17. 6., praznik župnijskega žegnanja. Sveta maša bo samo ob 9.00. Žegnanje je
praznik celotnega župnijskega občestva. Za vsako skupnost je bistvena medsebojna
povezanost njenih članov. V župnijskem občestvu se le ta gradi tudi v skupnem obhajanju
nedeljske svete maše. Enkrat v letu nekoliko spremenimo naš nedeljski urnik in se kot
župnija združimo ob Jezusovem oltarju.
• Nedelja, 17. 6., dekanijsko molitveno popoldne za duhovne poklice na Brezjah. Ob
15.00 molitvena ura za duhovne poklice in ob 16.00 sveta maša. Povabljeni! Skrb za
duhovne poklice je naša skupna skrb.
• Ponedeljek, 18. 6., ob 19.30; molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Nedelja, 1. 7., žegnanje na Vrhu.
• Oratorij v naši župniji bo potekal od 20. do 26. 8. 2018. Prijavnice so na razpolago v
cerkvi, župnišču in na spletni strani župnije.
*****************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo novo članico: Aneja Škrjanec Cerar, Klada
*****************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
3. 6.

NEDELJA
10. 6.

7.30
10.00
7.30
10.00

Matevž Jeršin
Anka Gačnik
Darko Kogoj
Marija Jakič
Gašper Kranjec
Manca C.
Janez Stražišar
Marija Sajovec

NEDELJA
17. 6.

NEDELJA
24. 6.

Zala Kogoj
9.00

Majda Končan
7.30
10.00

Rok Grm
Jože Okorn
Damjana Giovani
Jože Senegačnik

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
3. 6.

Želimlje

Ivanka Dobravec,
Štefka Podlogar,
Albina, Katja Šmuc

10. 6.

Smrjene

Marija Hejja, Martina
Filej, Alenka Stražišar

17. 6.

Gradišče
Smrjene

Stanka Trapečar,
Lea, Marija
Mehle, Marjana
Bernot

24. 6.

Vrh

Katja Čater,
Tadeja Komac

SVETE MAŠE
dan
po 4. 6.
to 5. 6.
sr 6. 6.
če 7. 6.
pe 8. 6.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
Vrh

če 14. 6.
pe 15. 6.
so 16. 6.

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

ne 17. 6.

9.00

po 18. 6.

19.00
19.00
Vrh
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
Vrh
19.00
7.30
10.00
Vrh

so 9. 6.
ne 10. 6.
po 11. 6.
to 12. 6.
sr 13. 6.

to 19. 6.
sr 20. 6.
če 21. 6.
pe 22. 6.
so 23. 6.
ne 24. 6.
po 25. 6.
to 26. 6.
sr 27. 6.
če 28. 6.
pe 29. 6.
so 30. 6.
ne 1. 7.

mašni namen
- za Božje varstvo in pomoč
+ Slava in Jože Strajnar
+ Jože Ahlin, obl.
- doma ni maše
+ Ignac Marinčič, obl.
+ Marjan Mehlin, obl.
+ Anton in starši Kramar
+ Janez Žužek, obl.
- živi in ++ župljani
- živi in ++ vaščani Gradišča
+ Marija Škrjanc (d. vnukinja Breda z družino)
+ Jožefa Marinšek (d. vaščani Vrha)
- poljska maša (Gradišče)
- poljska maša (Želimlje – Cente)
+ Lucija Kikelj in ++ Kikelj
+ Majda Marinček, obl.
- živi in ++ župljani
+ Janez Paznar, obl. in starši
- poljska (po namenu)
+ Ana Virant (d. družina Šporar)
+ Marjan Bregar
+ Alojzija in Andrej Virant
- poljska maša (Želimlje - vas)
+ Franc Jamnik, obl.
- živi in ++ župljani
+ Ivica Novaković
+ Lojze Merc
+ Janez Pibernik (d. družina Koračin, Šentjernej)
+ Marija Škrjanc (d. vaščani Smrjen)
- poljska maša (Želimlje)
- poljska maša (Vrh)
+ Justina Golob (d. Golobovi iz Skopačnika)
- živi in ++ župljani
- živi in ++ vaščani Vrha

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

