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št. 01

------------------------------------------------------------------------------------------------JEZUS MED NAMI
Božič je pred nami. Za nami so tedni
adventa, v katerem smo se trudili
Gospodu pripravljati pot. Poskušali smo
slediti Janezu Krstniku, ki nas je s
starozaveznim prerokom Izaijem vabil,
naj Gospodu pripravljamo pot, naj
poravnavamo in gladimo poti naših
medsebojnih odnosov, poti kulture
sobivanja, poti lepe besede, poti dobrote
in ljubezni. Tako bomo sproti zgladili
tudi naše poti do Boga.
Ob postavljanju jaslic v dneh pred božičem, premišljujemo o dogodkih izpred
dva tisoč let. Ko polagamo dete Jezusa v jasli, pa si želimo, da bi tudi vsakdo
izmed nas postal »jasli« za Jezusa. Vsi, ki smo prejeli krst, v sebi nosimo Jezusa.
Jaslice v naši cerkvi predstavljajo našo župnijo. V jaslice so umeščene vse
cerkve naše župnije. V središču vseh štirih cerkva je postavljen hlevček s sveto
družino. Cerkev je sveti prostor, kraj srečevanja z Bogom in kraj naših
medsebojnih srečevanj. Naši predniki so jih gradili z namenom, da bi v njih
častili Boga, se zbirali k molitvi, da bi se tudi v njihovem kraju obhajala
najsvetejša daritev. Vsaka cerkev pri sveti maši postane »jaslice«. V jasli oltarja
vedno znova prihaja Jezus. V jaslih tabernaklja nas v soju večne luči čaka, da se
vsaj kdaj pa kdaj pred njim zaustavimo, ga počastimo, mu v tihoti svojega srca
izrečemo kratko prošnjo, zahvalo, molitev.
V naših cerkvah se ob zbiranju okrog Jezusovega oltarja ustvarja občestvo, živa
Cerkev. Ob Jezusu smo poveza z množicami bratov in sester širom sveta, ki
morda v istem trenutku darujejo sveto mašo, ali pa preživljajo trenutke trpljenja,
preizkušnje, ali so se iz različnih razlogov oddaljili od Boga. Naša molitev in
daritev je namenjena tudi njim. Jezus se je rodil tudi zanje.
V teh prazničnih dneh si želimo, da bi bil prav vsakdo izmed prijeten, topel dom,
prijetne jasli za Jezusa.
Blagoslovljen božič želim!
župnik Drago

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• 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.
• Četrtek, 10. 1., srečanje članov ŽPS ob 19.30.
• Ponedeljek, 21. 1., zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v kapeli.
****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
6. 1.

Vrh

20. 1.

Želimlje

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

3. 2.

Želimlje

Milka Podlipec,
Zinka Podlipec,
družina Traven

Breda Strajnar,
Marija Kisilak

BRANJE BERIL
BOŽIČ
25. 12.

NEDELJA
30. 12.

NEDELJA
6. 1.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Ivana Kramar
Matevž Jeršin
Jože Senegačnik
Zala Kogoj

Katja Jeršin
Franci Kramar
Aleš Strajnar
Nataša Traven
Gašper Kranjec
Jože Okorn
Janez Stražišar
Majda Končan

NEDELJA
13. 1.
BOŽIČ
20. 1.

NEDELJA
27. 1.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Matevž Jeršin
Barbara Šporar
Marija Sajovec
Družina Šmuc
Ivanka Kramar
Primož Gačnik
Breda Strajnar
Damjana Giovani
Matevž Jeršin
Anka Gačnik
Darko Kogoj
Marija Jakič

KOLEDNIKI; TRIKRALJEVSKA AKCIJA
Kakor pretekla leta, vas bodo v božičnem času tudi letos obiskali koledniki. V naši
župniji vas bodo koledniki obiskali po posameznih vaseh po naslednjem razporedu:
Želimlje, sobota 5. 1.popoldne; Smrjene, nedelja 30. 12. popoldne in Vrh, nedelja 6.
1. popoldne.
Od leta 1994 se preko Misijonskega središča Slovenije obuja star običaj koledovanja, ki
mu dodajamo pomen solidarnosti. Otroci in mladi, ponekod pa tudi starejši, kot
koledniki hodijo od hiše do hiše, prepevajo in prinašajo blagoslov. Z zbranimi sredstvi
vsako leto podpremo več projektov slovenskih misijonarjev.
Trikraljevska akcija ima pet glavnih namenov:

• duhovni namen: Pomembno je, da se zavedamo, da smo vsi
lahko misijonarji in oznanjevalci evangelija. Poklicani smo, da
prinašamo veselo oznanilo, da smo nosilci upanja. Koledniki
postajajo pogumni znanilci vesele novice o Jezusovem rojstvu.
• kulturni namen: Koledniška tradicija je bila na Slovenskem
pred II. svetovno vojno zelo živa. Trikraljevska akcija obuja to
koledniško izročilo in ga plemeniti z globljim pomenom –
solidarnostjo z revnejšimi in potrebnimi pomoči.
• izobraževalni namen
Spoznavanje dežel in različnih kultur. Preko darov trikraljevske
akcije, ki so vsako leto namenjeni slovenskim misijonarjem,
navzočih na vseh kontinentih, spoznavajo koledniki vsako leto
novo deželo, življenje ljudi, naravne in kulturne znamenitosti …
• vzgojni namen: Vzgoja za odprtost in solidarnost z drugimi je v veliki meri
pomanjkljiva v današnjem vzgojnem in izobraževalnem programu šolstva, saj je vse
večji poudarek na izobraževanju. Vzgoja k pripravljenosti za pomoč, dobrodelnost,
sodelovanje … pa bo otrokom šele kazala smer k tistim vrednotam, za katere nas
navdušuje evangelij.
• dobrodelni namen: Zbiranje prispevkov za projekte slovenskih misijonarjev je
nenazadnje namen, ki daje nov pomen koledovanju. Ni več le ljudski običaj, temveč se
povezujemo z misijonarji po vsem svetu in preko njih z ljudstvi, plemeni ali narodi, ki so
materialno ubogi in potrebni pomoči. Prav je, da imamo odprte oči za stiske bližnjih in
tudi za stiske ljudi po svetu. (povzeto po http://www.missio.si/)
****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Četrtek, 10. 1., srečanje članov ŽPS ob 19.30.
• Ponedeljek, 15. 1., ob 19.30, molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Blagoslov družin in domov: Kot je v navadi, vas bo tudi ob letošnjih božičnih
praznikih obiskal župnik in blagoslovil vaše družine in domove. Večji del družin bom
poskušal obiskati po spodaj navedenem razporedu, vse ostale pa kasneje, oziroma po
osebnem dogovoru.
Okvirni razpored obiskov po vaseh je sledeč: Želimlje: 26. 12. popoldne in 29. 12.;
Smrjene: 30. 12., 31. 12. dopoldne in 5. 1. ves dan; Gradišče: 6. 1. popoldne in Vrh: 12.
in 13. 1. Če kdo želi obisk duhovnika na novo, naj to sporoči na 064 222 555 ali na
elektronski naslov: drago.sencur@gmail.com. Če bo le čas dopuščal, bom z veseljem
obiskal vsako družino.
****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 24. 12.
to 25. 12.
sr 26. 12.

ura/kraj
19.00
0.00
7.30
10.00
7.30
10.00

mašni namen
+ Janez, Alojzija in Andreja Žužek
+ Lojze Merc, obl.
- živi in ++ župljani
++ iz družine Garvas
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
+ Štefan Smrekar

če 27. 12.
pe 28. 12.
so 29. 12.

po 21. 1.
to 22. 1.
sr 23. 1.

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

če 24. 1.

19.00

- v zahvalo
+ Jože Jakič (d. družina Kisilak)
++ Kranjec in Lobnig
- živi in ++ župljani
+ Milena Jurkovič, obl.
- v zahvalo za vse prejete dobrote
+ Ana Virant (d.d. Gačnikovi)
- po namenu
+ Marija Škrjanc, obl. (d. vnukinja Špela z Gregorjem)
+ Branko Čelig, ob r. d.
+ Branko Merc, ob r. d.
+ Franc Krivec, 30. d.p.p.
+ duh. Stanislav Perčič
- živi in ++ župljani
+ Neža Perhaj, obl.
+ Jožefa Marinšek (d. sin Jože z Mihom)
+ Frančiška Jakič (d. družina Trdan)
- zahvalo
+ Jože Jakopin
+ Ana Virant ter starši in bratje Virant
+ Marija Fink, obl.
- živi in ++ župljani
+ Marija in Jože Škrjanc, Smrjene (d. Boža Škrjanec)
+ Jožica Hrastnik (d. brat Drago z družino)
+ Jože Jakič (d. Slavko Podlogar z družino)
- po namenu
- v zahvalo
+ Silva in Jože Rački
- živi in ++ župljani
+ Jožefa Marinšek, obl. (d. sin Lojze z družino)
+ Jurij Senegačnik (d. družina Giovani)
+ duh. Stanislav Perčič
+ Marija Škrjanc (d.d. Skubetovi iz Ajdovca in

pe 25. 1.
so 26 1.

19.00
19.00
7.30
10.00

+ Ana Lovši, obl. in pok. iz družine
+ Amalija Golob, obl.
- živi in ++ župljani
+ Frančiška Traven, obl.

ne 30. 12.
po 31. 12.
to 1. 1.2019
sr 2. 1.
če 3. 1.
pe 4. 1.
so 5. 1.
ne 6. 1.
po 7. 1.
to 8. 1.
sr 9. 1.
če 10. 1.
pe 11. 1.
so 12. 1.
ne 13. 1.
po 14. 1.
to 15. 1.
sr 16. 1.
če 17. 1.
pe 18. 1.
so 19. 1.
ne 20. 1.

ne 27. 1.

Lipovca)

