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št. 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------SVETI KRIŠTOF, PROSI ZA NAS!
V mesecu juliju bomo obhajali god
svetega Krištofa. Vsako leto ob njegovem
godu blagoslavljamo naša vozila in
zbiramo darove za nakup različnih
prevoznih sredstev našim misijonarjem.
O svetem Krištofu vemo zelo malo.
Zgodovinsko sta izpričana samo njegovo
ime in mučeništvo.
Grško
ime
Hristoforos
pomeni
Kristonosec. Krištof je eden izmed
štirinajstih
priprošnjikov
v
sili.
Ob njegovem imenu se je spletlo veliko
legend, tudi njegova izredna postava je
zrasla iz legende. Ljudje so imeli v moč
svetnikove priprošnje veliko zaupanje. Bil
je priprošnjik zoper naglo smrt. Prepričani
so bili, da zadostuje samo, če pogledaš
zjutraj na svetnikovo podobo, pa tisti dan
ne boš umrl nagle smrti. Iz te vere so tudi
pri nas marsikje vaščani naročali njegovo sliko v nadnaravni velikosti na zunanji
strani farne ali podružnične cerkve, kjer so ga lahko videli tako rekoč iz vsake
hiše kar skozi okno.
Svetnika upodabljajo z velikim drevesom v roki. Po legendi je namreč ozelenela
njegova palica in zrasla v drevo, ko jo je zasadil v tla. Simbolično to pomeni rast
evangelija, ki ga je oznanjal na otoku Samosu, kjer je tudi umrl mučeniške smrti.
Pri nas so ga največkrat upodabljali kot velikana, ki na rami nosi božje Dete čez
reko. Ko ga je nekoč nesel čez deročo vodo, je čutil, da postaja čedalje težje in ga
je komaj prinesel na drugi breg. Krištof je nejevoljen dejal: »Težak si mi, kot bi
nosil cel svet.« Bil je Kristus, ki mu je odgovoril: »Ne nosiš samo sveta, marveč
tudi tistega, ki je svet ustvaril.« Nato je velikana potlačil pod vodo, ga tako krstil
in mu dal ime Krištof. Svetnika časte kot zavetnika proti nagli in neprevideni
smrti. Legenda je dala pobudo, da so ga izbrali za zavetnika čolnarji in splavarji,

nosači in vozniki, romarji in popotniki; v današnjem času pa avtomobilisti in
piloti. (povzeto po http://svetniki.org).
Priporočajmo se svetemu Krištofu vsi tisti, ki vozimo, in tisti, ki se vozimo. Ne
pozabimo na naših vožnjah še posebno daljših, v začetku le teh prositi za Božji
blagoslov in varstvo. Naredimo vsaj znamenje križa, zmolimo kratko molitev,
priporočimo se angelom varuhom in svetemu Krištofu.
Želim vam, da bi bile vse vaše poti varne, tudi tiste, ki vas bodo morda v tem
mesecu vodile na krajši ali daljši oddih. Tudi ta naj bo blagoslovljen.
župnik Drago
*****************************************************************************************

ZGODILO SE JE:
• Pripravljalni vikend za letošnji oratorij. Od 22. do 24. junija je skupina animatorjev
v župnišču pripravljala vse potrebno za letošnji oratorij. Voditeljici oratorija Špela in
Petra sta skrbno pripravili program, v katerem je bil poleg priprave potrebnih gradiv
za oratorij velik poudarek tudi na osebni rasti animatorjev in medsebojnem
spoznavanju.
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 16. 7., zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Nedelja, 22. 7., Krištofova nedelja, po obeh svetih mašah bo blagoslov vozil in
darovanje za Mivo, ki skrbi za nakup prevoznih sredstev za naše misijonarje.
• Oratorij v naši župniji bo potekal od 20. do 26. 8. 2018. Prijavnice so na razpolago
v cerkvi, župnišču in na spletni strani župnije.
*****************************************************************************************

OBVESTILA
• Večerne maše v juliju in avgustu. Po pogovoru z nekaterimi župljani, ki pogosteje
prihajajo k delavniškim mašam, smo prišli do sklepa, da bi bile tudi v počitniških
mesecih (julij in avgust) večerne maše kot običajno, to je ob 19.00.
• Finžgarjeva spominska soba v župnišču. V zimskih mesecih je bila v župnišču
urejena Finžgarjeva spominska soba. Nahaja se v pritličju (ob vhodu skozi glavni
vhod prva vrata na desno – nasproti župnijske pisarne). V njej najdemo na več
panojih predstavljeno življenje in delo duhovnika in pisatelja Frana Saleškega
Finžgarja, ki je v letih od 1902 do 1908 župnikoval v Želimljem, in v tem času
napisal roman Pod svobodnim soncem. Na ogled je precej slikovnega gradiva (veliko
prav iz želimeljskega obdobja) pa tudi nekateri njegovi osebni predmeti. Vsi lepo
povabljeni, da ob priložnosti obiska v župnišču pokukate tudi v Finžgarjevo
spominsko sobo.
*****************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo nove člane: Jakob Šmuc, Želimlje; Viktorija Golob, Klada;
Timotej Zupančič, Želimlje
*****************************************************************************************

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
O podiranju stare cerkve, ki je stala na pokopališču, kakor ga je opisal takratni župnik Anton
Lesjak v prvem zvezku kronike na straneh 42 in 43:

»Kaj pa se je zgodilo s staro cerkvijo? Ko sem prišel pred Božičem l.
1893 v Želimlje, je stara cerkev še vsa stala. Zvonik ni imel več
strehe in pa zakristija je bila podrta in odnešena. Sušili so farovški v
njej perilo in nekaj lesenine je bilo nakopičene. Stavba ni imela
nikakega pomena več in stoječa sredi pokopališča je zapirala razgled
iz župnišča. Moj častiti prednik je fantom ponujal 50 goldinarjev, pa
nobeden se ni lotil, da bi jo podrli. Počakala je mene. Zima po novem
letu je bila lepa, brezsnežna. Ta ugodni čas smo porabili in se spravili na podiranje stare
cerkve. Stvar je bila seveda sitna, deloma tudi nevarna. Vrstila se je vas za vasjo. Jeli smo
podirati 12. svečana 1894 in v treh tednih je bila podrta in material odstranjen. Pridni so res
in ubogljivi naši farani! Nobenkrat se mi še niso puntali, ko sem jih že tolikokrat pripregel.
Saj je to njih ponos, da imajo vse farne naprave lepe in čedne. Čast jim! Vožnjo so večinoma
samo dolinci oskrbeli. Velik kup kamenja od podrte cerkve smo zložili na dolgo in široko ob
zidu pri studencu /koritu/. Rekel sem takoj tedaj, da naj počaka ondi zidave nove šole. In res
čaka že šesto leto, pa kakor vse kaže bode še nekaj let mirno počival. Gospodje v Ljubljani so
kaj počasni in se jim za šolo kar nič ne mudi.«
*****************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
1. 7.

NEDELJA
8. 7.

NEDELJA
15. 7.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Franci Kramar
Gašper Kranjec
Barbara Gačnik
Manca Cimperman
Katja Jeršin
Ivanka Kramar
Breda Strajnar
Petra Giovani
Rok Grm
Gašper Kranjec
Špela Trdan
Aleš Strajnar

NEDELJA
22. 7.

NEDELJA
29. 7.

NEDELJA
5. 8.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Anka Gačnik
Franci Kramar
družina Šmuc
Damjana Giovani
Primož Gačnik
Jože Okorn
Darko Kogoj
Marija Jakič
Ivana Kramar
Matevž Jeršin
Jože Senegačnik
Zala Kogoj

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
1. 7.

Smrjene

8. 7.

Vrh

15. 7.

Vrh

Anica Mehlin, Katja
Brlan, Lidija Garvas,
Lučka Miklič
družina Gačnik,
Darinka Jamnik,
družina Uršej
Marija, Manca
Cimperman, Katja,
Amalija Jeršin, Marija
Štefe

22. 7.

Smrjene

29. 7.

Gradišče

5. 8.

Želimlje

Ivanka Krivec,
Urška, Ana Mehlin,
Vesna Garvas Kastelic
Ana Grm, Marija
Merc, Suzana
Vasić
Irena Golob,
Andreja Okorn,
Marija Jakič

SVETE MAŠE
dan
po 2. 7.
to 3. 7.

sr 18. 7.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00
16.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
Smrjene

če 19. 7.

19.00

pe 20. 7.
so 21. 7.

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

sr 4. 7.
če 5. 7.
pe 6. 7.
so 7. 7.
ne 8. 7.
po 9. 7.
to 10. 7.
sr 11. 7.
če 12. 7.
pe 13. 7.
so 14. 7.
ne 15. 7.
po 16. 7.
to 17. 7.

ne 22. 7.
po 23. 7.
to 24. 7.
sr 25. 7.
če 26. 7.
pe 27. 7.
so 28. 7.
ne 29. 7.

mašni namen
+ Marija Glinšek
+ Marija in Anton Skuk
+ Jože Marinšek (d. vaščani Vrha)
- poljska maša (Želimlje – Cente)
- poljska maša (Podreber)
- za blagoslov v zakonu
- živi in ++ Petri Jakopin (d. Mari)
- živi in ++ župljani
+ Ana in Alojz Mehlin
+ Franc Kolenc, obl.
- poljska maša (Vrh)
- poljska maša (Gradišče)
- za zdravje (Kramar in Jakopin)
- poljska maša (Plesa)
+ Ana Virant in njeni starši
++ stari starši in starši Jamnik (Gradišče)
- živi in ++ župljani
+ Marija Škrjanc (d. brat Rudi z družino)
+ Jožefa Marinšek (d. vaščani Vrha)
- po namenu
+ Justina Golob (d. nečakinje Tončka, Danica in
Marija)
+ Jože Bergant (d. Ciril Kumše)
+ Jožefa Marinšek (d. Marija z družino)
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
- živi in ++ župljani
+ Alojzija Cankar, obl.
+ Ana Virant (d. Jeršinovi)
+ Marija Škrjanc (d. vaščani Smrjen)
- poljska maša (Želimlje – Center)
+ Branko Čelig, obl.
++ starši Perhaj
- živi in ++ župljani

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

