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št. 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------ZAKAJ V NEDELJO K MAŠI?
Sredi počitnic smo. Po vremenu sodeč
komaj zaznamo, da smo sredi poletnih
počitnic. A navkljub vremenu je to čas, v
katerem naj bi si vsakdo izmed nas
»privoščil« nekaj dni oddiha, nekaj dni
drugačnega okolja ali pa vsaj nekaj dni
drugačnega, manj obremenjujočega in
stresnega dnevnega ritma življenja.
Naše telo potrebuje vsake toliko nekaj
sprememb, nekaj razbremenitev. Pogosto
ljudje uporabijo izraz, da si med
dopustom »polnijo baterije«. Baterija pa se bo težko napolnila, če bomo polnili samo
en pol človekovega bitja, to je telo in pozabili še na ostala, na dušo in duha. Saj
vemo, da tudi prava baterija potrebuje, da nanjo priključimo plus in minus, da se
napolni. Svojo dušo kristjani polnimo pri njenem izviru, to je pri Bogu. In v času
dopusta imamo več priložnosti za to. Naj naštejem le nekaj načinov: da v roke
vzamem dobro, lahko duhovno knjigo, da poskušam več časa nameniti molitvi, da v
občudovanju prelepe narave hvalim njenega Stvarnika, da v času dopusta kakšen dan
namenimo tudi za romanje na kakšno božjo pot, da doma ali na dopustu ne pozabim
na nedeljsko sveto mašo.
Žal mnogi kristjani ravnajo ravno obratno. Namesto da bi v času dopusta, ko je več
časa, kaj več naredili za svojo duhovno rast, le na to povsem pozabijo. To se zelo
očitno kaže v precej praznih cerkvah ob nedeljah v počitniškem času.
Zakaj torej v nedeljo k maši? Nekaj odgovorov nam bo dal papež Frančišek v eni od
svojih katehez.
Kot je poudaril, je nedeljsko obhajanje evharistije »središče življenja Cerkve«. Mi
kristjani gremo k nedeljski maši, da bi se srečali z vstalim Gospodom. Ali bolje
rečeno, da bi pustili, da nas on sreča, da bi poslušali njegovo besedo, se okrepčali na
njegovi gostiji in tako postali Cerkev oziroma njegovo mistično telo, ki danes živi v
svetu.
To so tudi od vsega začetka razumeli Jezusovi učenci, ki so evharistično srečanje
obhajali z Gospodom na dan v tednu, ki so ga judje imenovali 'prvi dan v tednu',
Rimljani pa 'dan sonca', kajti na ta dan je Gospod vstal od mrtvih, z njimi je govoril,
jedel, dal jim je Svetega Duha. Zaradi tega je nedelja za nas »sveti dan«, »posvečen z
evharističnim obhajanjem, živo navzočnostjo Gospoda med nami in za nas«, je

izpostavil papež. »Maša je torej tista, ki naredi krščansko nedeljo. Krščanska nedelja
se vrti okoli maše. Kakšna je namreč nedelja za kristjana, če v njej manjka srečanje z
Gospodom?«
Brez Kristusa smo obsojeni, da nam gospodarijo dnevna utrujenost, zaskrbljenosti in
strah pred jutrišnjim dnem. »Nedeljsko srečanje z Gospodom pa nam daje moč, da
danes živimo z zaupanjem in s pogumom ter gremo naprej z upanjem.«
Evharistično občestvo z Jezusom, vstalim in večno živim, napoveduje nedeljo brez
zahoda, ko ne bo več nobenega napora, ne bolečine, ne žalovanja, ne solza, ampak
samo veselje ob življenju v polnosti in za vedno z Gospodom.
Kaj torej lahko odgovorimo nekomu, ki nam pravi, da mu niti nedeljska maša nič ne
pomeni, ker je pomembno dobro živeti in ljubiti bližnjega? Kot je odgovoril papež
Frančišek, je res, da se kvaliteta krščanskega življenja meri v zmožnosti ljubiti, kakor
je rekel Jezus: »Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj
imeli ljubezen« (Jn 13,35). A kako lahko živimo evangelij, ne da bi nedeljo za
nedeljo jemali energijo iz neizčrpnega izvira evharistije? »Ne gremo k maši zato, da
bi nekaj dali Bogu, ampak da bi od njega prejeli tisto, kar zares potrebujemo,« je
izpostavil.
Zakaj torej iti k maši v nedeljo? Ni dovolj odgovoriti, da je to zapoved Cerkve. Na ta
način se sicer varuje veljavnost, a samo po sebi ni dovolj. Sveti oče je sklenil: »Mi
kristjani potrebujemo udeležbo pri nedeljski maši, ker samo s Kristusovo milostjo, z
njegovo živo navzočnostjo v nas in med nami, lahko v praksi uresničujemo njegovo
zapoved in smo tako njegove verodostojne priče.«
Povzeto po: Kateheza papeža Frančiška , 17. 12. 2017.

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 20. 8., zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Oratorij v naši župniji bo potekal od 20. do 26. 8. 2018.
• Nedelja, 2. 9., ob 10.00, srečanje bolnih in ostarelih v naši župniji.
*****************************************************************************************

OBVESTILA
• Dar za svete maše. Slovenski škofje so na seji Slovenske škofovske konference v
mesecu juniju sklenili, da od 1. julija dar za sveto mašo znaša 20 eurov.
Sveta maša je najvzvišenejša oblika molitve. Je najplemenitejši dar, ki ga lahko
namenimo našim rajnim ali živim bratom in sestram.
In nenazadnje, dar za svete maše je v slovenskih razmerah tudi edini redni vir
dohodka za preživetje duhovnika. Zato zahvala vsem, ki v svoji velikodušnosti
pogosto darujete za svete maše. Ob tem pa spodbuda tudi vsem drugim, da se za to
odločite. Hvala vsem, ki za maše darujete ob slovesu od vaših dragih rajnih in
namesto minljivega cvetja darujete dar, ki ostane.
Hvala tudi vsem, ki vsako leto poskrbite, da v svoji okolici spodbudite sosede in
sovaščane in zberete darove za poljske maše.
*****************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo novega člana: Lenart Permoser, Gradišče
Zakrament cerkvenega zakona sta sklenila: Miha Šporar in Barbara Gačnik

BRANJE BERIL
NEDELJA
5. 8.

NEDELJA
12. 8.

NEDELJA
19. 8.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Ivanka Kramar
Matevž Jeršin
Jože Senegačnik
Zala Kogoj
Anka Gačnik
Katka Podlogar
Janez Stražišar
družina Miklič
Franci Kramar
Jože Okorn
Milena Stražišar

NEDELJA
26. 8.

NEDELJA
2. 9.

7.30
10.00
7.30
10.00

Ivanka Kramar
Peter Gačnik
družina Šmuc
Marija Jakič

Katja Jeršin
Franci Kramar
Aleš Strajnar
Nataša Traven

družina Sajovec

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
5. 8.

Želimlje

12. 8.

Želimlje

19. 8.

Želimlje

Irena Golob, Andreja
Okorn, Marija Jakič
Marija, Darja Golob,
Gabrijela Kranjec,
Katja Podlogar
Milka Podlipec, Zinka
Podlipec, družina
Traven

26. 8.

Želimlje

2. 9.

Smrjene

9. 9.

Smrjene

Marinka Dolinšek,
Breda Strajnar,
Marija Kisilak
Jožica Padar,
Majda Končan,
Marija Kramar
Veronika Kolbl,
Marija Meglen,
Dragica Gačnik

URNIK VEROUKA ZA VEROUČNO LETO 2018/19
RAZRED
PREDŠ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DAN

URA

PONEDELJEK
PONEDELJEK
TOREK
PONEDELJEK
TOREK
TOREK
TOREK
PONEDELJEK
TOREK
PONEDELJEK*

17.00
18.00
16.45
16.50
17.45
17.45
16.50
17.45
16.00
16.00

* Veroukarji devetega razreda
se po zimskih počitnicah
pridružijo mladinski skupini, ki
se srečuje ob petkih zvečer.

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

SVETE MAŠE
dan
po 30. 7.
to 31. 7.

ura/kraj
19.00
19.00

mašni namen
+ Marija Škrjanc (d. hči Tončka z družino)
+ duh. Stanislav Perčič

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

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

+ Ana Virant in njeni starši
- po namenu, v zahvalo
+ Franc Petrič, obl.
+ Alojzija Žužek, obl.
+ Peter Jakopin in starši (d. Mari)
- živi in ++ župljani
+ Ana Virant (d. Nučičevi iz Velikih Lipljenj)
- za zdravje
- poljska maša (Gradišče)
+ Jože Marinšek (d. sestra Marija)
++ želimeljski talci
++ iz družine Jerneja Jamnika
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
- živi in ++ župljani
+ Jože Bergant (d. Jakičevi)
+ Marija in Jože Škrjanc
+ Marija Jakopin in starši Andolšek (d. Mari)
- živi in ++ župljani
+ Emilija Škrjanec (d. Mehletovi iz Pijave Gorice)
++ starši Krivec
+ Ivana Okorn, obl.
++ Strletovi (Skopačnik)
- živi in ++ župljani
- po namenu
+ Janez Tomažin (d. sosedje)
+ Jožefa Marinšek (d. vnuki Marko, Boštjan, Tanja)
- po namenu
+ Janez Jamnik (Vrh)
+ Ana Stražišar, obl. in mož Ivan
+ Ljudmila Jamnik, obl.
- živi in ++ župljani
- za zdravje (Selan)
+ Marija Škrjanc (d. hči Marija z družino)
+ Jožefa Marinšek (d. Dragica z družino)
+ Danica Usnik, obl. in njeni starši
+ Ana Virant in njeni starši
- živi in ++ župljani
-

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

