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------------------------------------------------------------------------------------------------JE ČLOVEK STAR ŽE ALI MLAD, NAJ
ROŽNI VENEC MOLI RAD!
Pred vrati je mesec oktober. Po naših cerkvah
se bo spet začela oglašati pesem z začetnimi
verzi, zapisanimi v naslovu: «Je človek star že
ali mlad, naj rožni venec moli rad!«
Če nekoliko bolj zgodaj pridemo k sveti maši,
po nekaterih naših župnijah ob vstopu v cerkev
še slišimo molitev rožnega venca, ki ga molijo
verniki, ki se počasi zbirajo k sveti maši in tako duhovno uglašujejo na ta tako
pomemben dogodek. In če smo nekoliko pozornejši, hitro ugotovimo, da so pri
molitvi zbrani večinoma starejši ljudje. V času, ko je pisec zgornjih verzov
sestavljal to, danes že kar ponarodelo nabožno pesem, je najbrž bilo drugače.
Sicer ne bi zapisal: «Je človek star že ali mlad …«
Morda se kdo sprašuje, ali je molitev rožnega venca res nekaj preživetega, nekaj,
kar je namenjeno starejšim, ki imajo dovolj časa, da ponavljajo toliko očenašev
in zdravamarij.
Vzeti si čas in v zbranosti ob prebiranju jagod rožnega venca glasno ali v tihoti
svojega srca premišljevati skrivnosti rožnega venca. V današnjem času, ki je čas
hitenja, nenehnih napetosti, stresa in neučakanosti, bi takšni trenutki molitve za
marsikoga lahko bili pravzaprav privilegij. Nenazadnje so strokovnjaki že
zdavnaj ugotovili, da molitev rožnega venca deluje zdravilno, zato jo kot terapijo
prakticirajo v komunah, kjer se zdravijo odvisniki.
Za spodbudo in povabilo k molitvi rožnega venca naj navedem nekaj misli
papeža Frančiška o rožnem vencu.
V molitvi rožnega venca se obračamo na Devico Marijo, naj nas pelje vedno bolj
blizu k svojemu Sinu Jezusu, da bi ga vedno bolj poznali in ljubili. Medtem ko
ponavljamo 'Zdrava Marija', premišljujemo skrivnosti, vesele, svetle, žalostne in
častitljive etape Kristusovega življenja, pa tudi našega življenja, da bi hodili z
Gospodom. Ta preprosta molitev nam namreč pomaga zreti vse to, kar je Bog v
svoji ljubezni storil za nas in za naše zveličanje, in nam daje razumeti, da je naše
življenje pridruženo Kristusovemu. Ko molimo, vse prinašamo Bogu:
prizadevanja, rane, strahove, pa tudi veselje, darove, ljube nam osebe … vse
Bogu. Ko molimo, dovolimo Bogu vstopiti v naš čas, sprejeti in preoblikovati

vse to, kar živimo. Pogosto se poslužujte tega močnega orodja, torej molitve
rožnega venca, da bo prinašal mir v srca, v družine, v Cerkev in v svet. (papež
Frančišek v nagovoru romarjem na Malti, 18. 6. 2017).

Kaj bomo v molitvi rožnega venca v letošnjem oktobru mi prinašali Bogu?
Poleg stvari, ki jih je naštel papež, gotovo še iskreno prošnjo za našo župnijo.
župnik Drago
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• V nedeljo, 21. 10., obhajamo misijonsko nedeljo. Pri maši ob 10.00 bodo
sodelovali otroci. Letošnji birmanci pa se bodo predstavili župnijskemu občestvu.
• Ponedeljek, 15. 10., zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
*****************************************************************************************

ZGODILO SE JE
V letošnjem letu se v naši župniji na prejem zakramenta svete
birme pripravlja 21 birmancev. Praznik svete birme bomo
obhajali prihodnjo jesen. V soboto, 22. septembra, so se
birmanci zbrali na svojem prvem srečanju, tokrat skupaj s
svojimi starši. Starši so bili seznanjeni s potekom priprave
birmancev na prejem zakramenta birme, animatorji pa so za
birmance pripravili zanimivo igro. Birmanci so sodelovali v
»misiji (ne)mogoče.« Animatorji so birmancem želeli sporočiti,
da je tudi v današnjem času možno svoje življenje graditi na
Bogu in skupaj z njim živeti veselo krščansko življenje. Naše
srečanje smo zaključili s skupnim piknikom.
V prihodnjih mesecih so srečanja za birmance načrtovana vsako tretjo soboto v mesecu
dopoldne ob 10.00.
☺

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

ČE GOSPOD NE ZIDA HIŠE …
Prihodnje leto bo minilo 130 let od posvetitve župnijske cerkve. V nedeljo, 7. julija
1889, je takratni ljubljanski škof
Jakob
Missia
posvetil
želimeljsko cerkev.
V župnišču je ohranjena listina,
ki je datirana na dan 8. julij
1889, torej dan po opravljeni
posvetitvi s škofovim podpisom
in pečatom. Žal je zaradi vlage v
župnišču
nekoliko
slabše
ohranjena.
Povzemam nekaj stavkov iz
zapisa v župnijski kroniki, ki jih
je zapisal župnik Anton Lesjak. Takole pravi:
Dne 7. julija 1889 pa je bil za faro želimeljsko vesel in srečen dan. Prevzvišeni knez
in škof dr. Jakob Missia, kasneje nadškof v Gorici, so za Želimlje napovedali sv.
Birmo in kanonično vizitacijo. Pri tej priliki so posvetili z veliko svečanostjo novo

farno cerkev. Točno ob pol osmi uri zjutraj se pripeljejo z mnogim spremstvom. Bili
so tu g. I. Tomažič, kurat na ljubljanskem gradu, Gregor Jakelj, župnik iz Rudnika,
Andrej Karlin, kapelan pri sv. Jakobu … dr. Josip Cesar, dvorni kapelan. Tudi g. p.
Angelik Hribar, frančiškan, se je pripeljal s svojimi pevci. Pri Centovi kapeliso mil.
Kneza in škofa pričakovali g. administrator J. Drnovšek, Jakob Dolenc, župnik iz
Iga. Jakob Gruden, upokojeni župnik v Turjaku …
Drugih podrobnosti o slovesnosti posvetitve v kroniki ni zapisanih, ker kronist ni bil
navzoč ob posvetitvi, ker je za župnika v Želimlje prišel nekaj let kasneje.
Zapis govori predvsem o imenih navzočih gostov. V ozadju tega dogodka pa je bilo
zagotovo veliko veselje in ponos faranov, da so uspeli zgradili lepo novo cerkev. In
ob tem vprašanje nam vsem. Smo dovolj zavzeti za lepoto in urejenost naše cerkve.
Če je odgovor ne, je še vedno dovolj možnosti, da kaj storimo.

BRANJE BERIL
7.30

NEDELJA
7. 10.

10.00
7.30

NEDELJA
14. 10.

10.00

Matevž Jeršin
Anka Gačnik
Darko Kogoj
Marija Jakič
Gašper Kranjec

Andreja Okorn
Janez Stražišar
Marija Sajovec

7.30

NEDELJA
21. 10.

10.00
7.30

NEDELJA
28. 10.

10.00

Franci Kramar
Barbara Šporar
Zala Kogoj
Majda Končan
Rok Grm
Jože Okorn
Damjana Giovani
Jože Senegačnik

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
7. 10.

Smrjene

14. 10.

Suša

21. 10.

Klada

Tatjana Novak,
Jasmina Slatner, Estera
Sajovec
Ana, Nina, Mateja
Štebljaj, Zdenka
Kozamernik, Lara
Intihar

Anja Jeraj, Mateja
Jeraj – Povše, Jožica
Povše, družina
Škerjanec

28. 10.

Smrjene

Mateja Novak,
Nevenka
Tomažin

4. 11.

Smrjene

Marija Pibernik,
Petra Pavlin,
Alojzija Kramar

11. 11.

Želimlje

družina Giovani,
družina Rebolj,
družina Petrič

SVETE MAŠE
dan
po 1. 10.
to 2. 10.
sr 3. 10.
če 4. 10.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
Vrh
19.00

mašni namen
+ Jože Vodušek, obl.
+ Pepca Kastelic
+ Ana Virant in njeni starši
- za srečno leto

pe 5. 10.
so 6. 10.

če 25. 10.

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

pe 26. 10.

19.00

so 27. 10.

19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
14.00
7.30
19.00
19.00
7.30
10.00

ne 7. 10.
po 8. 10.
to 9. 10.
sr 10. 10.
če 11. 10.
pe 12. 10.
so 13. 10.
ne 14. 10.
po 15. 10.
to 16. 10.
sr 17. 10.
če 18. 10.
pe 19. 10.
so 20. 10.
ne 21. 10.
po 22. 10.
to 23. 10.
sr 24. 10.

ne 28. 10.
po 29. 10.
to 30. 10.
sr 31. 10.
če 1. 11.
pe 2. 11.
so 3. 11.
ne 4. 11.

+ Andrej Rigler
+ Slava Strajnar, obl.
- živi in ++ župljani
+ Janez Kikelj in starši
+ Jože Marinšek (d. sestra Dragica z družino)
+ Andrej Virant, obl.
+ Jože in Gabrijela Grm
+ Albina in Franc Bambič
+ Frančiška Vesel, obl. in Viljem
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas, obl. in Anton Garvas
+ Janez Pibernik, ob r.d.
+ Emilija Škrjanec
+ Marija Škrjanc
+ Jože Jakič (d. Petričevi)
+ Ana Virant (d. Nučičevi, V. Lipljene)
+ Janez Lobnig
- živi in ++župljani
+ Jelka Marinšek
+ Mihaela Sket
++ starši Šega in teta Angela
- za dobrotnike
+ Marija Škrjanc (d. vnukinja Tina z družino)
+ Marija Tancek, obl.
+ Frančiška Jakič (d. Lucija Jereb)
+ Ana in Alojz Mehlin
- živi in ++župljani
+ Ivica Novaković, obl.
+ Jožefa Marinšek (d. dragica z družino)
+ Jožefa Hrastnik (d. družina Marucelj)
- po namenu
- živi in ++ župljani
+ Andreja Žužek
+ Frančiška Jakič (d. družina Kisilak)
+ Andrej, Alojzija in ostali Virantovi
++ Kramar in Jakopin (d. Mari)
- živi in ++ župljani
+ Ana in Stane Cimperman

