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------------------------------------------------------------------------------------------------PRIPRAVLJAJMO JEZUSU POT
Stopili bomo v adventni čas. Začenjamo novo
obdobje. Adventni čas je čas ponovnih
začetkov. Nova ura, nov dan, novo cerkveno
leto, nov advent, božič … Vsakič znova se
podajamo v novo obdobje, na novo pot, ki je
vedno nova, pa čeprav se ponovi vsako leto.
Za vsak dosežen cilj je potrebno prehoditi pot,
ki je dostikrat pomembnejša kot sam dosežen
cilj. V današnjem času se nam pogosto zdi, da
dogodki kot hitri vlak drvijo mimo nas. Kje iskati razlog? Se dovolj pripravimo,
znamo zaživeti v danem trenutku? Kako to, da se znamo pripraviti na obisk, ki se
nam najavi, in smo skoraj vedno za stvar, ko je v igri zabava? Zmanjka pa mi pri
mnogih stvareh, ki so prav tako pomembne: za šolske teste se mnogi učijo tik pred
zdajci (pet pred dvanajsto, kot radi rečemo). Tako se dogaja tudi z našimi
pripravami na praznike. Največkrat kar preprosto pademo vanje. Ne izkoristimo časa
priprave, ki je enako pomemben kot sam praznik. Kako to, da se ne znamo vprašati,
kaj pričakujemo od praznika, kako pripraviti ambient in samega sebe? Pričakovanje
praznikov ni pasivno čakanje, da se bo nekaj zgodilo, marveč od nas zahteva, da se
tudi sami odpravimo na pot. Marija in Jožef nam v adventnem času kažeta svojo pot
priprave na Jezusov prihod. Pripravljata se na vlogo starševstva, tako kot se na to
vlogo tako ali drugače pripravljajo mnogi današnji mladi pari. Vlaka, na katerem
smo, ne vozi nihče drug kot mi sami. Čeprav tolikokrat radi rečemo, da čas beži, da
nimamo dovolj časa, da se ne znamo ustaviti.
Slovenski škofje so pred dnevi ob zasedanju škofovske konference povabili vse
katoličane, naj v letošnjem adventnem času dajo prednost duhovnim in družinskim
vrednotam ter ne pozabijo, da se na praznik božiča spominjamo Jezusovega rojstva
in Svete družine, ki je bila uboga in so jo preganjali. V družbi, ki se pretirano
osredinja na porabništvo in nakupovanje, je pomembno, da se kristjani spomnimo
naših krščanskih tradicij in obudimo molitev ob adventnem vencu, postavimo
jaslice, si vzamemo več časa za družinske odnose ter odpremo srce ubogim in
bolnim. Zato naj bo letošnji advent čas pričakovanja, pokore, odpuščanja, molitve,
luči in upanja. Bližnje božične praznike praznujmo skromno in v zavesti, da je Bog
blizu vsakemu človeku in nas vedno znova vabi k miru in ljubezni. Naj nas adventni
čas s svojo vsebino popelje na pot priprave na Jezusov prihod. Pojdimo mu naproti!
župnik Drago

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
V zadnjem času se zaradi zmanjševanja številčnosti duhovniških vrst in ponekod tudi
zaradi maloštevilnosti župnijskih občestev veliko govori in razmišlja (v Ljubljanski
nadškofiji so zato ustanovili posebno komisijo) o združevanju župnij. V župnijski
kroniki najdemo zapis župnika Antona Lesjaka (v Želimljem župnik od 1893 do 1902),
ki govori o tem, da je župnija že pred in ob svojem nastanku spadala v različne dekanije
in kako se je župnija že ob svojem začetku soočala z ozemeljsko razdeljenostjo. Takole
pravi:
Sedaj spada fara v dekanijo ljubljansko. To pa ni bilo vedno
tako. Leta 1793 je bil dekanijski urad za okolico pri fari
frančiškanski. Leta 1795 je sedež dekaniji v Sv. Vidu nad
Ljubljano, enkrat celo v Sori. V teku tega stoletja je nekaj časa
spadala ta duhovnija v dekanijo šmarsko. Sodnijsko in
politično spada Želimlje pod okraj za ljubljansko okolico,
nekdaj pa je spadalo pod turjaški urad. Neprilično za župnika
pa tudi za farane je to, da je fara razdeljena v dve občini:
Želimlje in Pijava gorica. Pod Pijavo gorico spadajo vse štiri vasi po vrheh, pod občino
želimeljsko, kateri sedaj župani Matevž Ponikvar na Golem, pa vsa dolina.
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Sveti Miklavž nas bo v župnijski cerkvi obiskal v nedeljo, 9. decembra, po drugi
sveti maši. Glede daril za mlajše Miklavž sporoča, naj mu pri tem pomagajo starši in
želje svojih otrok posredujejo zapakirane v vrečki ali paketu, v času verouka ali pred
sveto mašo.
• Nedelja, 16. 12., začetek božične devetdnevnice, ki bo razen v nedeljo potekala
vsak večer ob 19.00.
• Ponedeljek, 17. 12., zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Ponedeljek, 24. 12., prvi sveti večer. Na sveti večer bomo ob 19.00 obhajali
božično mašo za družine z otroki in vse, ki se ne morejo udeležiti polnočnice. Pred
začetkom maše bo kratka igrica, ki jo pripravljajo otroci.
• Božič, torek, 25. 12., ob polnoči slovesna polnočnica, pol ure pred polnočnico
duhovni program, ki nas bo uvedel v praznovanje božične skrivnosti. Dopoldne sta
sveti maši ob 7.30 in ob 10.00.
*****************************************************************************************

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

9. 12.

Smrjene

Saša Marinček,
Martina Padar,
Janika Kramar

23. 12.

Smrjene

Milka Levec, Mira
Žužek, Milena
Stražišar

6. 1.

Vrh

Marija, Manca
Cimperman,
Katja, Amalija
Jeršin, Marija
Štefe

20. 1.

Želimlje

Breda Strajnar,
Marija Kisilak

BRANJE BERIL
NEDELJA
2. 12.

NEDELJA
9. 12.

NEDELJA
16. 12.

7.30

Ivana Kramar
Matevž Jeršin

10.00

Župnijska karitas

7.30
10.00
7.30
10.00

Barbara Šporar
Gašper Kranjec
Janez Stražišar
družina Miklič
Ivanka Kramar
Jože Okorn
Milena Stražišar
družina Sajovec

NEDELJA
23. 12.

BOŽIČ
25. 12.

NEDELJA
30. 12.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Franci Kramar
Peter Gačnik
družina Šmuc
Marija Jakič
Franci Kramar
Peter Gačnik
družina Šmuc
Marija Jakič
Katja Jeršin
Franci Kramar
Aleš Strajnar
Nataša Traven

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

ŽUPNIJSKA KARITAS – 25 LET DELOVANJA

Letos mineva 25 let odkar je v naši župniji zaživela
Karitas. Vsak jubilej nam daje priložnost, da pogledamo na
prehojeno pot, da poskušamo na njej poiskati pozitivne
sledi korakov, ki smo jih naredili v preteklem obdobju.
Naša Župnijska karitas je v preteklih petindvajsetih letih v
ljudi naše župnije vtisnila mnogo plemenitih stopinj.
Članice Karitas so v tem obdobju naredile nešteto korakov
dobrote, razumevanja, ljubeznivosti, prijaznosti, lepih
besed in pomoči mnogim ljudem. Iz srca jim želimo, da bi
vztrajale v služenju bližnjemu, v resnični »karitas« do vseh
ljudi.
Župnijsko občestvo jim za vse njihovo delo izraža iskreno hvaležnost in nad njihovo
poslanstvo kliče Božjega blagoslova.
Skupaj z njimi smo praznovali in se za vse Bogu zahvalili pri sveti maši ob sklepu
letošnjega tedna Karitas, v nedeljo, 2. decembra.
****************************************************************************************

MARIJA ROMARICA
Kot v preteklih letih, tudi letos po domovih župnije
roma Marijin kip, ob katerem se zbirate k molitvi.
Ker je letošnji advent kratek (samo trije tedni), je
Marija odšla na pot že na nedeljo Kristusa kralja.
Kip roma po vaseh po enakem vrstnem redu kot v
preteklih letih:
1. teden: Vrh; 2. teden: Gradišče; 3. teden: Smrjene
4. teden: Želimlje
Dogovorite se med seboj, kje v vasi se bo Marija
zaustavila na določen dan. K molitvi povabite tudi sosede in prijatelje.

SVETE MAŠE
dan
po 3. 12.
to 4. 12.

ura/kraj
19.00
19.00

sr 5. 12.

19.00

če 6. 12.
pe 7. 12.
so 8. 12.

14.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
0.00
7.30
10.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

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

mašni namen
+ Jože Marinšek (d. sestra Jožica z družino)
+ mama Ivanka Cigale, obl. in ata Ivan
- v čast angelom varuhom in Mariji P. za B.
varstvo in blagoslov
+ Marija Glinšek
+ Frančiška Benko
+ Ana Virant in njeni starši
+ Rudi Jeršin, obl. in starši
- živi in ++ župljani
+ Marija Škrjanc (d. Skubetovi iz Ajdovca in Lipovca)
+ Jožefa Marinšek (d. sin Jože z Mihom)
+ Emilija Škrjanc (d. Vrbinčevi iz Pijave Gorice)
+ Jože Jakič (d. Stojan Podlogar z družino)
+ Marija in Jože Tancek
+ Jože Škrjanec, obl.
+ Stane Novak, obl.
- živi in ++ župljani
+ Stane Lunder, obl.
+ Frančiška Jakič (d. Pavle Ogrinc z družinami)
+ Janez Tomažin (d. domači)
+ Mihaela Sket, obl.
+ Anica Pučnik
+ Radovan Gorenc, obl. in Vida Terbovšek
- živi in ++ župljani
+ Janez, Alojzija in Andreja Žužek
+ Lojze Merc, obl.
- živi in ++ župljani
++ iz družine Garvas
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
+ Štefan Smrekar
- v zahvalo
+ Jože Jakič (d. družina Kisilak)
++ Kranjec in Lobnig
- živi in ++ župljani
+ Milena Jurkovič, obl.

