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BINKOŠTNI PLAMENI  
Velikonočni tedni se hitro iztekajo. Obhajali 

smo Gospodov vnebohod in že pričakujemo 

obljubljenega Svetega Duha. Evangelist Luka 

zapiše Jezusove besede obljube, da bomo 

»odeti v moč z višave«. Ali kot je zapisal 

isti avtor v začetku apostolskih del: »Toda 

prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel 

nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in 

po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih 

mej sveta.« Jezus drži dano obljubo in čez 

deset dni nad apostole pošlje Svetega Duha. 

V Apostolskih delih namreč beremo: 

»Prikazali so se jim jeziki kakor plameni, ki 

so se porazdelili in obstali nad slehernim po 

eden. In napolnjeni so bili vsi s Svetim 

Duhom in so začeli govoriti v drugih 

jezikih, kakor jim je dajal Duh, da so 

govorili«.  

Z ognjenimi jeziki in z ognjenimi plameni. 

In so s svojim govorjenjem takoj zanetili požar, ki ga nobena sila ni mogla 

pogasiti in se do današnjega dne še vedno širi in po vsem svetu sežiga trnje in 

osat in vseh vrst pleve in plevele, kakor piše apostol Jakob: »Tako je tudi jezik 

majhen ud, pa se hvali z velikimi rečmi. Glejte, kako majhen ogenj, pa kolik 

gozd zažge!« In kakor piše tudi Sirah o preroku Eliju: »Tedaj je vstal prerok 

kakor ogenj in njegova beseda je bila kakor goreča peč.« (škof Jurij Bizjak, Sporočila 

slovenskih škofij 6/2019) 

Apostoli, prežarjeni z ognjem Svetega Duha, so takoj začeli s svojim 

poslanstvom, z oznanjevanjem vesele novice. Postali so Jezusove priče, kakor je 

napovedal Jezus pred svojim vnebohodom, ne samo v Judeji in Samariji, ampak 

resnično do skrajnih mej takrat poznanega sveta. 

V moči Božje ljubezni apostoli niso več boječi in vase zaprti ljudje, ki bi se 

skrivali. Nasprotno. Nastopati začnejo sproščeno, suvereno in samozavestno. 

Ljudem govorijo iz svojega osebnega izkustva in z notranjo gotovostjo. 



Naenkrat razumejo, da so vse prejeli od Boga in da so poklicani, da to kar so 

prejeli, delijo naprej. 

Kako je z Jezusovimi učenci v današnjega časa, torej z nami? Ali smo tudi mi 

navdušeni nad tem, kar smo prejeli in to delimo naprej? Ali pa prevečkrat 

dajemo vtis utrujenosti in naveličanosti. 

Če hočemo izpolniti poslanstvo apostola oznanjevalca, potem moramo vedno 

znova z zaupanjem in goreče prositi: »Pridi, Sveti Duh!« 

Naj tudi nad vsakim izmed nas obstane binkoštni plamen, naj nas prežarjajo 

binkoštni ognjeni zublji in plameni Njegove ljubezni, s katero naj postajamo 

vedno bolj dejavne Kristusove priče. 
župnik Drago 
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 
 

BRANJE BERIL 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

• Nedelja, 9. junij, Binkoštna nedelja, ob godu zavetnikov cerkve sv. Primoža in 

Felicijana, pri maši ob 10.00 žegnanje na Gradišču. 

• Sobota, 15. 6., god svetega Vida, zavetnika župnijske cerkve in dan 

celodnevnega češčenja. Začeli ga bomo z mašo zjutraj ob 7.30. Nato sledi 

čaščenje najsvetejšega po posameznih vaseh; od 8.00 do 9.00 Smrjene;  

9. 6. Smrjene 

Tatjana Novak, 

Jasmina Slatner, 

Estera Sajovec 

30. 6. Smrjene 

Saša Marinček, 

Martina Padar, 

Ivanka Kramar 

16. 6. Želimlje 
Irena Golob, Andreja 

Okorn, Marija Jakič 
7. 7. Želimlje 

Mateja Ozmec, 

družina Pučnik, 

družina Prijatelj, 

družina Boh 

23. 6. Vrh 

družina Vesel, Fani 

Pepić, Marica 

Novaković 

14. 7. Smrjene 

družina Majetič, 

družina Comino 

Perme 

NEDELJA 

9. 6. 

7.30 
Katja Jeršin 

NEDELJA 

23. 6. 

7.00 
Rok Grm 

Andreja Okorn Gašper Kranjec 

10.00 
Petra Giovani 

10.00 
Darko Kogoj 

Milena Stražišar Vesna Boh 

NEDELJA 

16. 6. 

7.30 
Anka Gačnik 

NEDELJA 

30. 6 

7.30 
Franci Kramar 

Ivanka Kramar  Ana Novak 

10.00 
Marija Jakič 

10.00 
Majda Končan 

Aleš Strajnar Jože Senegačnik  



od 9.00 do 10.00 Gradišče; od 10.00 do 11.00 Vrh; in nato zvečer od 18.00 do 

19.00 Želimlje, Klada, Suša. Ob 19.00 bo sveta maša z zaključkom čaščenja. 

• Nedelja, 16. 6., praznik župnijskega žegnanja. Sveta maša bo samo ob 9.00. 

Žegnanje je praznik celotnega župnijskega občestva. Za vsako skupnost je 

bistvena medsebojna povezanost njenih članov. V župnijskem občestvu se le ta 

gradi tudi v skupnem obhajanju nedeljske svete maše. Enkrat v letu nekoliko 

spremenimo naš nedeljski urnik in se kot župnija združimo ob Jezusovem 

oltarju. 

• Ponedeljek, 17. junij, ob 19.30 molitev za župnijo v župnijski cerkvi. 

• Nedelja, 23. junij, telovska procesija po jutranji sveti maši. 

• Nedelja, 30. junij, pri maši ob 10.00 žegnanje na Vrhu. 

• Počitniški oratorij bo letos potekal od 26. 8. do 1. 9. Prijavnice so na razpolago 

v cerkvi, v župnišču in na spletni strani župnije. Prijave sprejemamo do  

25. junija. 
 

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

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
Očitno je že pred 120 leti veljalo, da se je v življenju potrebno znajti. 

Takratni želimeljski župnik Anton Lesjak v kroniki 

opisuje, kako je prišel do denarja za pleskanje cerkve. 

Takole pravi: Do leta 1896 je bila cerkev znotraj samo 

zbeljena. Vedno sem želel, da bi jo mogel dati lepo 

kolorirati in dekorirati. Ta želja se mi je spolnila l. 1896, 

ko smo dobili od sk. Kr. dež. vlade potresne podpore 800 

goldinarjev. Kakor sem že od začetka tega spisa omenil, 

potres pri nas ni napravil posebne škode. A ko sem videl, kako se državna 

podpora razsipa, oglasil sem se tudi jaz, ter za male špranje dobil pripoznanih 

800 goldinarjev. S to podporo smo plačali še dolg, ki je bil na prenovljenem 

župnišču cca 500 goldinarjev, ostalo pa se je porabilo za zamazanje špranj v 

cerkvi, pa cerkev sem dal dekorirati. Le žal, da nisem delo pravemu mojstru 

zaupal. Obljuboval je mnogo, storil pa malo, pa še to nič po volji. Koliko sitnosti 

in žalosti je meni je ta hudobni … (beseda zapisana slabo čitljivo z grškimi 

črkami) napravil! 
 

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

Zakrament cerkvenega zakona sta sklenila: Maja Podlogar in Gašper Šivec 
***************************************************************************************** 
 

SVETE MAŠE 
 

dan ura/kraj mašni namen 

po 3. 6. 19.00 ++ iz družin Virant in Lovšin 

to 4. 6. 19.00 - poljska m. (Želimlje) 



sr 5. 6. 
19.00 
Vrh ++ iz družine Starc 

če 6. 6. 19.00 - za zdravje 

pe 7. 6. 19.00 - poljska maša (Cente) 

so 8. 6. 19.00 + Janez Žužek, obl. 

ne 9. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 
Gradišče - živi in ++ vaščani Gradišča 

po 10. 6. 19.00 + Frančiška Jakič (d.d. Koširjevi iz Črnega Potoka) 

to 11. 6. 19.00 + Jožica Hrastnik 

sr 12. 6. 
19.00 

Gradišče 
- v zahvalo in priprošnjo za ozdravljenje na duši 

in telesu 

če 13. 6. 19.00 - po namenu 

pe 14. 6. 19.00 + Frančiška in Viljem Vesel 

so 15. 6. 
7.30 + Anton in starši Kramar 

19.00 - poljska maša (Cente) 

ne 16. 6. 9.00 
- živi in ++ župljani 

+ Janez in starši Paznar (Skopačnik) 

po 17. 6. 19.00 - za zdravje 

to 18. 6. 19.00 - po namenu 

sr 19. 6. 
19.00 

Smrjene + Marjan Mehlin in starši Testen 

če 20. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 

19.00 + Franci Jakopin 

pe 21. 6. 19.00 
+ Frančiška in Jože Jakič (d.d. Koširjevi iz Črnega 

Potoka) 

so  22. 6. 19.00 - poljska m. (Želimlje) 

ne 23. 6. 
7.30 + Jamnik Franc, obl. 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 24. 6. 10.00 + Alojzija, Andrej in ostali Virantovi 

to 25. 6. 19.00 + Lojze Merc 

sr 26. 6. 
19.00 

Smrjene  + Marija Škrjanc (d. družina Kramar) 

če 27. 6. 19.00 + Frančiška Jakič (d. družina Giovani) 

pe 28. 6. 19.00 - za zdravje 

so 29. 6. 
19.00 
Vrh + Ivica Novaković 

ne 30. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 
Vrh - živi in ++ vaščani Vrha 

 


