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------------------------------------------------------------------------------------------------ČEPRAV NISI PRIDIGAR, LAHKO PRIDIGAŠ – S SVOJIM ZGLEDOM
Misel v naslovu je zapisal veliki vzgojitelj in prijatelj mladih sv. Janez Bosko.
Njegov god obhajamo zadnjega januarja.
Pred dnevi smo s prvoobhajanci pri verouku
prebirali zgodbo, v kateri se je omenjala pridiga.
Zvedava prvoobhajanka vpraša: «Kaj je pridiga?«
Njeni starosti primerno skušam razložiti, kaj je
pridiga. Pri razlagi mi pomagajo še nekateri njeni
sošolci in sošolke. Skupaj smo ugotovili, da gre
za duhovnikov nagovor pri maši, ki ga ima po
evangeliju in v katerem običajno spregovori o
Božji besedi, ki smo jo prej poslušali, ob tem pa
nam poskuša podati tudi kakšno iztočnico za
osebni razmislek, včasih ljudi v cerkvi med
pridigo tudi kaj vpraša …
Ne glede na to, da mnogi današnji otroci žal ne
vedo, kaj je pridiga, pa smo najbrž že vsi slišali,
da se je kdo pritoževal, da mu nekdo kar naprej
pridiga, ali da je bil spet deležen dolge pridige, ali pa da je to pridigo že
neštetokrat slišal.
Torej, kadar slišimo besedo pridiga, kaj hitro pomislimo na veliko količino
dostikrat praznih besed, ob katerih se dolgočasimo, v najboljšem primeru tudi
zaspimo. Torej sinonim za dolgčas. Vemo pa, da nas lahko dobro pripravljena
pridiga pri maši globoko nagovori in nas ne pusti ravnodušne.
Toliko o besedni pridigi. Don Bosko, ki je bil sam dober govorec in mu igra
besed ni bila tuja, pa govori še o drugačni pridigi, o pridigi brez besed, o pridigi
lepega zgleda, o pridigi življenja, ko pravi: »Čeprav nisi pridigar, lahko pridigaš
– s svojim zgledom. Za takšno pridigo smo sposobni vsi, tudi tisti, ki nimamo
kaj dosti govorniškega talenta. Je pa takšna pridiga veliko težja od one z
besedami, pa seveda tudi učinkovitejša in lažja za »poslušanje«.
Kaj govori glasneje kot prijazen pogled, spodbudna beseda, majhna pozornost,
pripravljenost na pomoč. Kaj govori glasneje kot zgled poštenega življenja,
doslednosti (ne fanatičnosti) v verskem življenju, hoja po poti svetosti, h kateri
je don Bosko spodbujal svoje fante. Za takšno pridigo imamo vsi dovolj darov in

sposobnosti. Potrebno pa je veliko truda in dobre volje, če želimo, da bo takšna
pridiga dobro zvenela in nagovarjala ljudi okrog nas.
Naj bomo s pomočjo Božje milosti in na priprošnjo svetega Janeza Boska dobri
pridigarji zglednega krščanskega življenja, ali kot je on spodbujal svoje fante:
dobri kristjani in pošteni državljani.
župnik Drago
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
3. 2.

17. 2.

Želimlje

Smrjene

Milka Podlipec,
Zinka Podlipec,
družina Traven
Anica Mehlin, Katja
Brlan, Lidija Garvas,
Lučka Miklič

3. 3.

Gradišče

Stanka Trapečar,
Marjana Bernot

BRANJE BERIL
NEDELJA
3. 2.

NEDELJA
10. 2.

NEDELJA
17. 2.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Gašper Kranjec
Andreja Okorn
Janez Stražišar
Marija Sajovec

Katja Jeršin
Franci Kramar
Aleš Strajnar
Nataša Traven
Anka Gačnik
Katka Podlogar
Zala Kogoj
Majda Končan

NEDELJA
24. 2.

NEDELJA
3. 3.

NEDELJA
10. 3.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Rok Grm
Jože Okorn
Damjana Giovani
Jože Senegačnik
Franci Kramar
Gašper Kranjec
Darko Kogoj
Marija Jakič
Matevž Jeršin
Ivanka Kramar
Breda Strajnar
Petra Giovani
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Sobota, 2. 2., v kapeli, zvečer po sveti maši svetopisemski maraton, ki bo trajal
približno dve uri.
• Ponedeljek, 18. 1., ob 19.30, molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.

• Nedelja, 3. 2., je nedelja po svečnici, zato bomo pri obeh mašah imeli blagoslov
sveč. Darovi od sveč so namenjeni za kritje stroškov razsvetljave cerkve.
• Nabirka prve nedelje v mesecu, ki je namenjena urejanju župnijske cerkve, bo v
mesecu februarju izjemoma na drugo nedeljo, to je 10. februarja, ker je na prvo
nedeljo že darovanje za razsvetljavo cerkve ob prazniku svečnice.
• Predvidoma od začetka februarja do konca marca se bodo v cerkvi (prezbiterij in
obe zakristiji) izvajala dela. V tem času bodo nedeljske maše v dvorani Majcnovega
doma, oziroma v prostorih Gimnazije, v don Boskovi dvorani (prostor ob kapeli),
kadar bo dvorana Majcnovega doma zasedena. Sledite sprotnim obvestilom.

V PRETEKLEM LETU JE BILO NAREJENO:
☺ Na novo je bila urejena razsvetljava cerkve z led svetili.
☺ Na orglah je bil narejen nekoliko večji servis: obnovljenih je bilo 12 lesenih
piščali, ki so bile načete od vlage in lesnega črva. Zaradi
znatnih poškodb na orglah, ki jih povzroča lesni črv, je bil
zaplinjen celoten cerkveni kor.
☺ V župnišču so bile montirane tri klimatske naprave
(obe učilnici in pisarna), ki služijo za dogrevanje
prostorov v zimskem času.
☺ Obnovljena so bila vhodna vrata župnijske cerkve.
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V NAČRTU JE:
♦ Ureditev tlaka v prezbiteriju in obeh zakristijah in namestitev talnega gretja. Ob
tem se bodo zamenjala tudi okna v obeh zakristijah in v spovednici. V povezavi z
naštetim je načrtovano še nekaj manjših popravil: obnovitev noge desnega
kropilnika, ki je že pred časom prepuščal in se intenzivno lušči, obnova roba
glavnega oltarja, ki močno poškodovan, razpokan in zdrobljen in bo vsak čas
odpadel, manjša preureditev krstilnika in ambona.
V desni (duhovniški) zakristiji se je z odstranitvijo stopnic in dimnika pridobilo
precej prostora, tako da bo možna postavitev dodatne omare za hrambo mašnih
oblačil in drugih pripomočkov.
*****************************************************************************************

ZGODILO SE JE
• Trije mladi jasličarji (David, Primož in Rok) so v župnijski cerkvi postavili
čudovite jaslice, ki predstavljajo našo župnijo. Vanje so umeščene vse cerkve naše
župnije.
• Pet skupin kolednikov z njihovimi voditelji je v božičnem času obiskovalo domove
po župniji. S pesmijo in besedo so v domove prinašali veselo sporočilo Jezusovega
rojstva. Zbirali so darove za naše misijonarje. Skupaj so zbrali 1.025,60 eur darov, ki
so bili oddani na misijonsko središče.
• V novembru in decembru se je na pobudo Roka F. ob sobotah zvečer na vajah
srečeval mešani pevski zbor. Rezultat njihovih vaj je bil čudovito in uglašeno petje
pri mašah na božični praznik.
• Med in po božičnih praznikih je
župnik obiskoval in blagoslavljal
družine in domove po župniji. Hvala za
prijazno
gostoljubnost
in
vašo
radodarnost.
Hvala vsem, ki se trudite da je naša
župnija živa, da se v njej marsikaj
»dogaja«, obenem pa velja povabilo
tudi drugim, da v našem župnijskem
občestvu najdete svoje mesto in se vanj
dejavno vključite.

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

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
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
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

mašni namen
- po namenu
- v čast sv. Trojici in Janezu Bosku
+ Jože Jakič (d. Lucija Jereb)
+ Vinko Nograšek
++ salezijanci
+ Pavla Primc, obl. in Franc
- živi in ++ župljani
+ Alojz Škulj
+ Nežka Štefančič, obl.
+ Milan Virant, 30. d.p.p.
+ Jože in Frančiška Jakič (d.d. Strlekarjevi)
+ Zdenka Fakin, obl.
+ Ivan Kranjec in Ana, obl.
+ Ljudmila, obl., Rudolf in Rudi Jeršin
+ Ana Virant in njeni starši
- živi in ++ župljani
+ Jože Marinšek (d. brat Lojze z družino)
- za zdravje
+ Marija Škrjanc (d. družina Golob)
+ Jože Jakič (d. d. Ciril in Tončka Podlogar)
++ sestre Rački
+ Marija Giovani, obl.
++ starši in bratje Štefe
- živi in ++ župljani
+ Franc Krivec
+ Štefan Smrekar
+ Frančiška Jakič (d. družina Marinič)
+ Jožefa Marinšek (d. sin Lojze z družino)
+ Jože, obl. in Marija Škrjanc
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
+ Jože Trontelj, obl. in starši
- živi in ++ župljani
+ Emilija Škrjanec, obl.
+ Jože in Frančiška Gačnik
+ Franc Perhaj, obl.
+ Jože Jakič (Pavle Ogrinc z družinami)
+ Janez Jeršin, obl. in Frančiška Vesel
+ Ivan Stražišar, obl. in žena Ana
++ starši Novak
- živi in ++ župljani

