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št. 7

------------------------------------------------------------------------------------------------POČITNICE
Počitnice – beseda, ki se v zadnjih
tednih pogosto omenja. Najprej se je na
ustih šolarjev in dijakov pojavila ob
tem, ko so se spraševali, koliko tednov
jih še loči do počitnic. Koliko testov in
spraševanj jih še čaka, da bo nato
končno nastopil čas počitnic? Koliko
časa jih še loči do takrat, ko o
počitnicah ne bodo le sanjarili, ampak
jih bodo na polno zaživeli? Pa jih bodo
(bomo) res na polno preživeli? Dva meseca prostih dni lahko mine, kot bi trenil. In
kar naenkrat bo tu konec avgusta in z njim naša misel in skrb na ponovni začetek.
O počitnicah razmišljajo tudi starši, na eni strani z veseljem, ker bodo tudi oni nekaj
tednov prosti, na drugi strani pa mnogi najbrž tudi s skrbjo v mislih, kaj bodo med
počitnicami počeli njihovi otroci, kako jim za toliko tednov najti primerno varstvo…
Morda besedo počitnice pogosto zmotno razumemo preveč dobesedno, da je to zgolj
čas za počitek, v smislu, da ničesar ne počnemo. Počitnice naj bodo čas, ko lahko v
miru počnemo stvari, ki jih med letom zaradi drugih obveznosti nismo uspeli.
Počitnice so čas, ko se lahko po končanem direndaju vsakdanjih skrbi, napetosti in
stresa, umirimo v svojih mislih, ko umirimo tudi svoje telo. Počitnice so čas, ko si
več časa vzamemo za bližnjega, za člane domače družine, za dobrega prijatelja.
Počitnice so čas, ko poskušam biti tudi koristen, ko nekaj svojega prostega časa
namenim drugim (mladi animatorji na poletnih oratorijih so nam v tem lep zgled).
In nenazadnje so počitnice čas, ko imamo možnost, da si vzamemo več časa za
Boga, za naše prijateljstvo z njim, za pogovor z njim. V evangeliju beremo, kako se
Jezus po napornem delu oznanjevanja umika na samo, da se odpočije in pogovori s
svojim Očetom. Da si v samoti nabere moči za nadaljnje delo. In k temu vabi tudi
svoje učence, ko vidi, kako so zaposleni, da »še jesti nimajo časa«, kot zapiše
evangelist. Zato jih povabi, naj grejo v samoten kraj in se nekoliko odpočijejo.
Vsem želim, da bi svoje počitnice zastavili tako, da bi ob koncu le-teh s ponosom
ugotovili, da počitnice niso bile le čas počitka, ampak smo se v teh dveh mesecih
vsestransko obogatili in nabrali potrebnih (tudi duhovnih) moči za nove izzive.
Prijetne počitniške dneve želim!
župnik Drago

Hvala za dar počitnic
Nebeški Oče, hvala ti, da smo dočakali
čas počitnic,
ko se bomo lahko sprostili in si nabrali
novih moči.
Polagamo ga v tvoje roke in te prosimo,
blagoslovi nas,
da bo za vse nas to čas milosti.
Naj se okrepijo naše medsebojne vezi,
naša srca pa odprejo ljudem,
s katerimi se bomo srečali.
Ob lepotah narave naj te veseli slavimo
in se ti iskreno zahvaljujemo za vse prejete darove.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen. (Po: Gospod naj te blagoslovi in te varuje)
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
7. 7.

14. 7.

21. 7.

Želimlje

Mateja Ozmec,
družina Pučnik,
družina Prijatelj,
družina Boh

Smrjene

družina Majetič,
družina Comino
Perme

4. 8.

Smrjene

Ana, Nina, Mateja
Štebljaj, Zdenka
Kozamernik, Lara
Intihar

11. 8.

Želimlje

Suša

28. 7.

Smrjene

Petra Marucelj,
Irena Knez,
Mateja Zorman
Damjana
Marinček,
Anica/Rajko
Marinček
družina
Giovani,
družina Rebolj,
družina Petrič

BRANJE BERIL
NEDELJA
7. 7.

NEDELJA
14. 7.

7.30
10.00
7.30
10.00

Matevž Jeršin
Ana Novak
Zala Kogoj
Breda Strajnar
Jože Okorn
Peter Gačnik
Marija Sajovec
družina Miklič

NEDELJA
21. 7.

NEDELJA
28. 7.

7.00
10.00
7.30
10.00

Katja Jeršin
Andreja Okorn
Martina Padar
družina Sajovec
Anka Gačnik
Ivanka Kramar
Barbara Pučnik
Janez Stražišar

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 15. julij, ob 19.30 molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Nedelja, 21. julij, Krištofova nedelja, po obeh mašah bo blagoslov
avtomobilov.
• 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 2. julija.
*****************************************************************************************

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Anton Lesjak je zapisal nekaj utrinkov o bogatem
duhovnem dogajanju v župniji v času svetega misijona
pred okroglimi 120 leti. Na ta dogodek nas spominja tudi
napis na kovinski tablici na tako imenovanem misijonskem
križu, na levem stebru, v prezbiteriju naše cerkve: Takole
pravi:
Dnevi od 16. – 24. septembra 1899 so bili za Želimlje še
poseben čas božje milosti. Obhajali smo sv. misijon. Na mojo prošnjo in vabilo
so prišli omenjenega dne trije gg. Misijonarji iz reda sv. Vincencija Pavlanskega
/Lazaristi/ iz Ljubljane, imenoma: Urban Nežmah, Klančnik in Pediček.
Gorečnost gospodov misijonarjev je obče znana, zato pa tudi njihovo delovanje
spremlja očiten blagoslov božji. Obisk sv. misijona je bil prav obilen tudi iz
sosednjih far. Obhajanih je bilo v vsem skupaj nad 900 oseb. Završili smo sv.
misijon z veličastno teoforično procesijo. Vse je bilo veselo in srečno: ljudstvo
pa tudi gg. misijonarji.
«Srečni in zlati čas sv. misijona …« o krasna pesmica, kako milo si odmevala po
prostoru naše lepe cerkvice. Jaz sem bil vedno za kordirigenta in organista, ker
drugega nimamo.
*****************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo novo članico: Julija Žitnik, Vrh
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 1. 7.
to 2. 7.
sr 3. 7.
če 4. 7.
pe 5. 7.
so 6. 7.
ne 7. 7.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

mašni namen
+ Frančiška Šmuc
+ Tine in Marija Glinšek
+ Milan Virant (d. d. vaščani Vrha)
- poljska m. (Skopačnik)
- po namenu
- poljska m. (Želimlje)
+ Franc Petrič
- živi in ++ župljani

po 8. 7.

19.00

to 9. 7.

po 22. 7.

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

to 23. 7.

19.00

sr 10. 7.
če 11. 7.
pe 12. 7.
so 13. 7.
ne 14. 7.
po 15. 7.
to 16. 7.
sr 17. 7.
če 18. 7.
pe 19. 7.
so 20. 7.
ne 21. 7.

sr 24. 7.
če 25. 7.
pe 26. 7.
so 27. 7.
ne 28. 7.
po 29. 7.
to 30. 7.
sr 31. 7.
če 1. 8.
pe 2. 8.
so 3. 8.
ne 4. 8.

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

+ Anton in Helena Podlogar
+Jože in Frančiška Gačnik
+ Franc Kolenc, obl.
- v zahvalo
+ Jože Jakič (d. družina Rebolj)
- poljska m. (Plesa)
++ Kranjec in Lobnig
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani
+ Jožica Hrastnik (d. d. sosedje)
- poljska m. (Vrh)
+ Jurij Kobe, obl.
+ Frančiška Benko
+ Marija Pretnar
- poljska m. (Želimlje)
+ Alojzija Cankar, obl.
- živi in ++ župljani
+ Franc Krivec (d. sestrična Darinka z družino)
+ Frančiška Jakič (d. d. Adamičevi – Bernarda z
družino)
- za zdravje
+ Marija Škrjanc (d. Minka Pavlin)
+ duh. Stanislav Perčič
- poljska m. (Želimlje)
- živi in ++ župljani
+ Ana Škrjanec (Klada)
- poljska m. (Gradišče)
++ iz družin Lovšin in Virant
+ Jože Jakič, obl.
- po namenu
+ Alojzija Žužek, obl.
- živi in ++ župljani
++ Strletovi

