28. 4. 2019
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------------------------------------------------------------------------------------------------ŽE ŠMARNICE BELE CVETO …
Slovenskega maja si ne moremo predstavljati brez šmarnic – vsakodnevne ljudske
pobožnosti Mariji v čast. Pobožnost te vrste poznajo tudi drugod po svetu, pri nas pa
je v sredini 19. stoletja dobila
izvirno ime po cvetlici, ki ta mesec
cvete po naših gozdovih in vrtovih.
Ob večerih se zbiramo ob Mariji,
njej na čast prepevamo pesmi,
molimo
njene
litanije,
se
navdušujemo
ob
spodbudnih
osebnostih v zgodbah in nenazadnje
se med seboj družimo.
Marija ima v zgodovini odrešenja
nadvse pomembno nalogo. »Po
Mariji je Božji Sin prevzel
telesnost.
Toda
Marijino
materinstvo ni samo to. Po svoji veri je Ona tudi prva Jezusova učenka in to je to,
kar 'razširja' njeno materinstvo. Marijina vera je v Kani povzročila prvo čudežno
znamenje in s tem spodbudila vero apostolov. Z isto vero je Marija navzoča ob
vznožju križa in prejme za sina apostola Janeza. In končno, po vstajenju je postala
moleča Mati Cerkve, nad katero se je na binkoštni dan spustil Sveti Duh.
Marija kot Mati opravlja posebno vlogo, saj je postavljena med svojega Sina Jezusa
ter ljudi z vso njihovo resničnostjo: pomanjkanjem, revščino in trpljenjem. S svojo
priprošnjo se tega zaveda, kot se lahko le mati, še več, Sinu predstavlja potrebe ljudi,
še posebej najšibkejših in najbednejših.« (papež Frančišek)
Letošnje šmarnično branje nosi naslov »Ljubeči kakor Oče«. V njem bomo
spoznavali lastnosti očetovske ljubezni, s katero nas ljubi Bog in nas vabi, da ga
posnemamo. V zgodbah bomo spremljali življenje in delo ustanoviteljev moških
redov na Slovenskem. Šmarnične zgodbe opisujejo, kako so Frančišek Asiški, don
Bosko, Ignacij Lojolski, Vincencij Pavelski in drugi redovni ustanovitelji odkrivali
podobo Boga Očeta ter sami rasli v očetovstvu. Ob koncu zgodbe posameznega
dneva nas bo kratko razmišljanje z nalogo spodbudilo, da z Marijino pomočjo tudi
sami rastemo v očetovski drži do bližnjih.
V prihajajočem mesecu maju se v otroški preprostosti srca zatekajmo k Mariji, ki
kot mati pozna hrepenenja, veselje, pa tudi tegobe in stiske svojih otrok.

Zaupno kličimo k njej z besedami starodavne molitve: »Pod tvoje varstvo
pribežimo, o sveta Božja Mati, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši
nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica.«
Vsem želim blagoslovljen šmarnični mesec.
župnik Drago
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
5. 5.

Želimlje

Jožica Šterbenc,
Marija Kramar

12. 5.

prvo sveto
obhajilo

starši
prvoobhajancev

2. 6.

Gradišče

19. 5.

Želimlje

Anita Glinšek, Irena
Intihar, Jelka Podlogar

9. 6.

Smrjene

26. 5.

Želimlje

Marija, Darja
Golob, Gabrijela
Kranjec, Katja
Podlogar
Tončka Fink,
Nada Kodrič, Ida
Volavšek, Jožica
Žužek
Tatjana Novak,
Jasmina Slatner,
Estera Sajovec

BRANJE BERIL
NEDELJA
5. 5.

NEDELJA
12. 5.

NEDELJA
19. 5.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Anka Gačnik
Ivanka Kramar
Marija Sajovec
družina Miklič
Rok Grm
Gašper Kranjec
1. sv. obhajilo
Franci Kramar
Barbara Šporar
Barbara Pučnik
Janez Stražišar

NEDELJA
26. 5.

NEDELJA
2. 6.

NEDELJA
9. 6.

7.00
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Matevž Jeršin
Ana Novak
Damjana Giovani
Špela Trdan
Peter Gačnik
Jože Okorn
Danijela Lakner
Andrej Šmuc
Katja Jeršin
Andreja Okorn
Petra Giovani
Milena Stražišar

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• 1. maj, začetek šmarnične pobožnosti: v župnijski cerkvi bodo šmarnice vsak večer ob
18.30. Od ponedeljka do sobote bo šmarnična pobožnost vsak večer tudi v podružničnih
cerkvah (ura po dogovoru). Ob nedeljah bodo šmarnice za vse pri maši ob desetih.
• Nedelja, 12. maj, pri maši ob 10.00 praznik prvega svetega obhajila. Jezusa bo prvikrat
prejelo 11 prvoobhajancev.
• Ponedeljek, 20. maj, ob 19.30 molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Prošnji dnevi: V dneh pred praznikom Gospodovega vnebohoda bomo obhajali prošnje
dneve (od 27. do 29. maja). Vse tri dni bomo obhajali poljske maše, pri katerih bomo molili
za blagoslov ljudi, našega dela, za dobro letino ter za odvrnitev naravnih nesreč in drugih
stisk.

• Četrtek, 30. maj, praznik Gospodovega vnebohoda. Pri večerni maši ob 19.00 bomo sklenili
veroučno leto.
*****************************************************************************************

GRADBENA DELA V CERKVI
V mesecu februarju, marcu in prvi polovici aprila so bila v župnijski cerkvi opravljena
nekatera obnovitvena dela. Odstranjen je bil tlak v obeh zakristijah in v prezbiteriju. V
vseh naštetih prostorih je bilo vgrajeno talno ogrevanje in položen nov tlak iz naravnega
kraškega kamna. Daritveni oltar in ambon sta bila odpeljana v delavnico, kjer so ju
očistili umazanije, ki se je nabrala v petinštiridesetih letih. Za
ambon je bil izdelan nov leseni nastavek s polico za odlaganje
knjig. Predelan je bil tudi krstilnik, ki do sedaj ni bil v uporabi.
Narejena je bila nova, večja zgornja posoda. Ostanek starega
krstilnika (iz nekdanje krstilnice, ki je bila v prostoru sedanje
spovednice) je bil prestavljen k zunanji desni steni pod
stopnicami prezbiterija. Na levi strani prezbiterija smo v zid
vgradili dve plošči z relikvijami svetnikov, ki so nekoč bile
nameščene v oltarnih mizah stranskih
oltarjev, po prenovi le teh pa niso imele
več svojega mesta. Ostanki nekdanjih
obhajilnih miz so prestavljeni k steni pri
stranskih oltarjih. Obnovljen je bil
sprednji kamniti rob glavnega oltarja.
Za kropilnik (posoda z blagoslovljeno
vodo) pod korom na desni strani je bila izdelana nova kamnita
noga. V obeh zakristijah in v spovednici so vzidana nova okna. V
obeh zakristijah so obnovljene vodovodne inštalacije. V levi
zakristiji bo tako možno v prihodnosti postaviti priročno kuhinjo.
Obe zakristiji sta bili prepleskani. Prav tako smo začasno
prepleskali tudi spodnji del zidov v cerkvi in tako pokrili najbolj
umazane dele sten.
Povabljeni, da si vse opisano tudi pobliže pogledate.
Hvala vsem, ki z darovi podpirate obnovo naše cerkve. Mnogo stvari je bilo narejenih v
lastni režiji. Zato hvala vsem, ki ste dali na razpolago svoje znanje in svoje pridne roke.
Za dela, ki so že narejena ostaja še nekaj dolga in ker so v cerkvi načrtovana (in
potrebna) še nekatera dela (predvsem pleskanje), se še naprej priporočam vaši
darežljivosti.
*****************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo nove članice: Brina Zalar, Smrjene; Kristjan Lenarčič, Vrh
Zakrament cerkvenega zakona sta sklenila: Petra Kogoj in Nejc Povirk
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 29. 4.
to 30. 4.
sr 1. 5.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
Vrh

mašni namen
++ Padarjevi (Želimlje)
- za zdravje
++ iz družine Virant in Lovšin

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

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
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
Vrh
19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

- po namenu
+ Frančiška Jakič (d.d. Adamičevi – Bernarda z družino)
+ Rozalija Krivec, obl.
+ Stane Novak
- živi in ++ župljani
+ Marija Škrjanc (d. Marija Kramar)
+ Jože Jakič (d. Marija Juha)
+ Jože in Gabrijela Grm
+ Alojzija Virant, obl.
+ Frančiška in Viljem Vesel
+ Franc Krivec (d. sestrična Darinka z družino)
- živi in ++ župljani
+ Niko in Dragica Padar
+ Jožefa Marinšek (d.d. Ana in Marjan Ahlin)
+ duh. Stanislav Perčič
+ Marjan Bregar
+ Ivan Giovani, obl.
+ Branko Merc, obl.
++ starši in bratje Lunder
++ Padarjevi (Želimlje)
- živi in ++ župljani
+ Štefan Smrekar
- za srečen porod
+ Jože Hribar, obl.
+ Janez Pibernik
+ Marija in Anton Skuk
+ Davor in Marjan Vnuk
+ Anton Kramar, obl. in starši
- živi in ++ župljani
- poljska maša (Vrh)
- poljska maša (Gradišče)
- poljska maša (Želimlje – vas)
+ Jože Jakič (d. družina Giovani)
++ starši in brat Krivec
+ Jože Marinšek (d.d. vaščani Vrha)
- živi in ++ župljani
+ Albina Padar, obl.

