2. 9. 2018

št. 9

-------------------------------------------------------------------------------------------------NOVIM IZZIVOM NAPROTI
Poletje je začelo s svojim
pojemanjem. To se dobro opazi ob
večerih, ko dan počasi pušča več
prostora noči, ko se večerno
zvonjenje Ave Marija oglasi dobro
uro prej kot se je v začetku poletja,
ko je zjutraj že potrebno obleči kaj
toplejšega od zgolj kratkih rokavov.
Navkljub vsemu nam je naklonjenih
še nekaj lepih dni, ki jih nekateri
izkoristijo za skok na morje ali v
hribe.
Večinoma pa že urejamo vtise preteklih počitniških dni. Mnogi so nekaj le teh
preživeli na morju, na popotovanjih s prijatelji ali z družino, nekateri otroci na
poletnih oratorijih, spet drugi pa preprosto doma, v domačem okolju, morda ob
kmečkem delu ali drugih opravilih, pa vendar ob nekoliko spremenjenem dnevnem
ritmu, ko so starši imeli vsaj kakšen teden dopusta in tako več časa za medsebojno
druženje v družini, ko ni bilo potrebno ves čas hiteti in gledati na uro, misliti na
službo, šolo, verouk, mnoge druge obšolske dejavnosti.
In kar naenkrat je pred nami spet ponedeljek, ko se vse začne znova. Pred starši bo
spet izziv, kako uskladiti službo in prevoze svojih otrok na treninge, verouk,
glasbeno šolo in še kam. Pred nekaterimi otroki, ki bodo prvič zakorakali v šolo, bo
poleg njihove radovednosti tudi nekaj strahu in mnogo vprašanj. Podobno velja za
tiste, ki bodo prvič prestopili prag srednje šole. Nekaterim študentom pa bo v teh
prihajajočih septembrskih dneh izziv, kako uspešno opraviti manjkajoče izpite in se
vpisati v višji letnik. Pred vsemi, ki poučujemo verouk, pa je pred nami velik izziv,
kako mladi rod, ki bo po počitnicah zopet prestopil prag veroučne učilnice,
nagovoriti in jih navduševati za Jezusa.
Ob začetku počitnic smo razmišljali o tem, kako je počitka potrebno ne samo telo
ampak tudi naša duša. Če hočemo, da bo baterija napolnjena, mora biti priklopljena
na oba pola, na plus in na minus. Smo v času počitnic naredili kaj za svojo duhovno
rast? Smo v tednih skupnega dopusta v družini poskrbeli za bogatejšo družinsko
molitev, smo v času dopustovanja obiskali kakšno romarsko pot, prebrali kakšno
duhovno knjigo, si našli kakšen miren kotiček in občudovanju narave v svojem srcu
prepevali hvalo Bogu za lepote narave, ki nam jih naklanja?

Če smo storili vsaj nekaj od naštetega, potem se bomo lažje soočili z izzivi, ki jih
pred nas postavlja nov začetek šolskega leta. Živimo v zavedanju, da je Bog z nami,
da nas spremlja pred vsako novo nalogo, pred vsakim novim izzivom.
Kaj moramo torej storiti mi sami? Z zaupno molitvijo se bomo obračali na nebeškega
Očeta, ga prosili za njegov blagoslov, za razsvetljenje bomo prosili Svetega Duha, v
težavah in preizkušnjah bo naš pogled uprt v trpečega Jezusa, ob uspehih pa bomo iz
srca peli hvalo Bogu. Ob vsem naštetem pa seveda zavzeto delali in dobro izkoriščali
svoje talente.
Z željo, da bi v novem šolskem letu bili deležni Božjega varstva in njegove pomoči,
bomo ob začetku veroučnega leta tudi blagoslovili šolske torbe.
župnik Drago
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• V nedeljo, 16. 9., bomo pri maši ob 10.00 ob začetku šolskega in veroučnega leta
blagoslovili šolske torbe. Pri maši bodo sodelovali otroci.
• Ponedeljek, 17. 9., zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Sobota, 22. 9., ob 16.00, srečanje za birmance (7. in 8. razred) in njihove starše v
župnišču.
*****************************************************************************************

ZGODILO SE JE
Od 20. do 26. avgusta je v naši župniji potekal oratorij. Udeleževalo se ga je nekaj čez
70 otrok nad katerimi je bdelo 20 animatorjev. Iskrena hvala animatorjem, ki so z veliko
vnemo in odgovornostjo dali na razpolago čas in svoje talente, še posebej voditeljicama
Špeli in Petri, ki sta skrbeli, da je oratorij zares lepo potekal. Hvala staršem, ki ste nam
zaupali svoje otroke. Še posebej pa hvala vsem tistim staršem, ki znate opaziti in ceniti
trud mladih animatorjev, vsem, ki vam oratorij pomeni veliko več, kot le teden poceni in
zanesljivega varstva vaših otrok. To pokažete tudi tako, da se ob koncu oratorija, v
soboto dopoldne skupaj z vašimi otroki udeležite oratorijskega dopoldneva. In
nenazadnje, da ste z vašimi družinami navzoči tudi v nedeljo, ko se zberemo k sveti maši
in Bogu zahvalimo za pretekli oratorijski teden.
Nekaj utrinkov z letošnjega oratorija si lahko ogledate tudi na Facebook strani oratorija
Želimlje.
☺

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

V cerkvi pozdravljamo novega člana: Manuel Giovani, Rob
Zakrament cerkvenega zakona sta sklenila: Andrej Potokar in Helena Ajdič
V večnost so odšli: Jože in Frančiška Jakič, Želimlje; Jožefa Hrastnik, Smrjene
*****************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
9. 9.

NEDELJA
16. 9.

7.30
10.00
7.30
10.00

Manca C.
Jože Okorn
Janez Stražišar
Majda Končan

NEDELJA
23. 9.

Matevž Jeršin
Barbara Šporar
Janez Stražišar
družina Miklič

NEDELJA
30. 9.

7.30
10.00
7.30
10.00

Ivanka Kramar
Primož Gačnik
Breda Strajnar
Damjana Giovani

Franci Kramar
Andreja Okorn
Jože Senegačnik
Marija Jakič

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
9. 9.

Smrjene

Veronika Kolbl,
Marija Meglen,
Dragica Gačnik

16. 9.

Vrh

družina Gačnik,
Darinka Jamnik,
družina Uršej

7. 10.

Smrjene

23. 9.

Smrjene

družina Deržič – st.,
družina Deržič – ml.

14. 10.

Suša

30. 9.

Gradišče

Tončka Fink,
Nada Kodrič, Ida
Volavšek, Jožica
Žužek
Tatjana Novak,
Jasmina Slatner,
Estera Sajovec
Ana, Nina,
Mateja Štebljaj,
Zdenka
Kozamernik,
Lara Intihar

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

Začetek verouka bo v ponedeljek,
10. septembra.

* Veroučenci devetega razreda se po zimskih počitnicah pridružijo mladinski skupini, ki
se srečuje ob petkih zvečer.
** Otroci, ki bodo letos obiskovali 7. in 8. razred in se pripravljajo na prejem
zakramenta svete birme, bodo pri verouku imeli enak program, in zato izberejo termin
verouka, ki jim bolj ustreza (v ponedeljek ali v torek).
V letošnjem veroučnem letu za veroučence 7. in 8. razreda poteka priprava na birmo, ki
bo prihodnjo jesen. Poleg rednega verouka bo za birmance enkrat mesečno tudi
program, ki ga pripravljajo mladi animatorji. Na nekatere dogodke bodo z birmanci
povabljeni tudi njihovi starši. O programu bodo starši in otroci podrobneje seznanjeni
na prvem srečanju, ki bo v soboto, 22. septembra, ob 16.00 v župnišču. Naša skupna
želja je, da zakrament svete birme ne bi bil zgolj ena od stvari, ki jih je potrebno
obkljukati v življenju ali na seznamu družinskih dogodkov. Birma
naj bo za birmanca, ki je obdarjen z darovi Svetega Duha nov
začetek poglobljenega iskanja in dejavnega krščanskega življenja
znotraj občestva Cerkve. Zato je za prejem tega zakramenta
potrebna primerna priprava.

SVETE MAŠE
dan
po 3. 9.

ura/kraj
19.00

to 4. 9.

19.00

sr 5. 9.
če 6. 9.
pe 7. 9.
so 8. 9.
ne 9. 9.
po 10. 9.
to 11. 9.
sr 12. 9.
če 13. 9.
pe 14. 9.
so 15. 9.
ne 16. 9.
po 17. 9.
to 18. 9.
sr 19. 9.
če 20. 9.
pe 21. 9.
so 22. 9.
ne 23. 9.
po 24. 9.
to 25. 9.
sr 26. 9.
če 27. 9.
pe 28. 9.
so 29. 9.
ne 30. 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
19.00
Smrjene
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

mašni namen
+ Albin Štebljaj in starši
+ Janez Pibernik, obl.
+ Jožefa Hrastnik, 30. d.p.p.
+ Jože Trontelj in starši
++ Lipovčevi
++ starši Podlipec
+ Anton Krivec, obl.
- živi in ++ župljani
+ Ana in Alojz Mehlin
- za Božje varstvo in pomoč
- za zdravje
- po namenu
++ iz družine Rus
+ Rudolf, obl., Milka in Rudi Jeršin
+ Anton Garvas, obl. in Ana
+ Stanislav in Ivana Žmuc, + Franc Kisilak
- živi in ++ župljani
+ Frančiška Benko
+ Anton Rebolj, obl.
+ Marija Škrjanc (d. vnukinja Tina z družino)
+ Frančiška Jakič, 30. d.p.p.
+ Stanislava Jamnik, obl.
+ Mihaela Sket
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
- živi in ++ župljani
+ Anica Pučnik
+ Emilija Škrjanc (d. družina Ciber iz Dobravice)
+ Jelka Marinšek
+ Janez Tomažin (d. sosedje)
+ Marija Škrjanc (d. vnukinja Majda z družino)
+ Jože Bergant (d. Lojze Kumše)
- živi in ++ župljani
-

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

