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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMAŠ MOČ!  

»Imaš moč, dano od Boga, moč, ki presega 

vsakega, moč, ki pomaga ti, da z njo rešiš vse 

ljudi.« Tako se je glasil refren letošnje oratorijske 

himne, ki jo je prepevalo okrog 90 mladih grl. 

Ob preprostem kmečkem fantu Petru Klepcu 

smo ugotovili, da so tako kot njemu, tudi nam 

dane mnoge moči. Ko je ves nemočen ob 

nenehnem izkoriščanju in zafrkavanju pastirjev na 

mamino pobudo prosil Boga, naj mu pomaga, ga 

je Bog uslišal in mu dal veliko telesno moč, da je z 

njo lahko ruval drevesa in velike skale. 

Dano moč je znal pravilno izkoristiti. Z njo je uredil njivo, da sta nanjo z 

mamo lahko vsejala pšenico in si tako priskrbela potrebno hrano za preživetje. S 

svojo močjo je pomagal sosednjemu kralju, ki mu je grozil napad. 

Ob svojih življenjskih izkušnjah je Peter spoznal, da so poleg telesne moči 

potrebne še mnoge druge: moč prošnje, moč odpuščanja, pomoč, moč spoznanja 

in nazadnje moč svetega zakona, ko srečo najde v svoji Neži. 

V začetku šolskega leta tudi mi potrebujemo naštete moči. Kot Peter se bomo 

obračali na Boga s prošnjo za pomoč. V medsebojnih odnosih težko rastemo in 

med seboj živimo v miru, ča se nenehno ne trudimo odpuščati. Če se hočemo kaj 

naučiti in napredovati v znanju, se moramo zavedati, da sami vsega ne vemo in 

ne zmoremo. Zato se s prošnjo obračamo na svoje bližnje, da nam pomagajo v 

stvareh, ki jih (še) ne zmoremo, da nam podelijo 

svoje znanje. Tudi mi bomo previdni, komu bomo 

zaupali, da ne bi odnesli »kratke« kakor Klepec, ko 

mu kralj ni izplačal obljubljene nagrade za njegov 

zmagovit boj z velikanom. Zaupamo tistim, za 

katere vemo, da nam želijo dobro, da nas imajo 

radi, naše popolno zaupanje pa je v dobrem Bogu, 

ki nikoli ne razočara.  

Svoje duhovne moči pa bomo krepili pri izviru 

vseh moči, pri Bogu, ki na viden in otipljiv način v 

svetih zakramentih stopa med nas. 



Stopajmo skozi začeto šolsko leto v zavesti, da potrebujemo Boga, da je v 

njem naša moč. Ne pozabimo pa, da smo močni vedno, ko se trudimo za 

medsebojno sodelovanje v zavesti, da drug drugega še kako potrebujemo in da 

se je potrebno kdaj tudi ponižno skloniti in prositi pomoči, včasih pa tudi 

odpuščanja. Tako verjamemo, da bo dobri Bog blagoslavljal naša prizadevanja 

in krepil naše moči, da bodo rodile bogate sadove. 

Vsem: otrokom, staršem učiteljem, vzgojiteljem, katehetom in vsem, ki so 

vključeni v vzgojo naših mladih upov, tudi babicam in dedkom želim 

blagoslovljeno šolsko leto. 

 župnik Drago
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

 

BRANJE BERIL 
 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
• Ponedeljek, 16. september, ob 19.30 molitev za župnijo v župnijski cerkvi. 

• Nedelja, 15. 9., ob 10.00, sveta maša ob začetku veroučnega leta in blagoslov 

šolskih torb. 

• Nedelja, 20. 10., ob 10.00, praznik svete birme. Birmuje ljubljanski nadškof msgr. 

Stanislav Zore. 
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V večnost je odšla: Ema Tomažin, Smrjene 

 

15. 9. Smrjene 

Marija Pibernik, Petra 

Pavlin, Alojzija 

Kramar 

29. 9. Klada 

Anja Jeraj, 

Mateja Jeraj – 

Povše, Jožica 

Povše, družina 

Škrjanec 

22. 9. Želimlje 

Eva, Magdalena 

Dobravec, Milena, 

Jožica Kumše, Špela, 

Milena Trdan 

6. 10. Vrh 

Petra, Mojca 

Jeršin, družina 

Starc 

NEDELJA 

15. 9. 

7.30 
Anka Gačnik 

NEDELJA 

29. 9. 

7.00 
Franci Kramar  

Ivanka Kramar Barbara Šporar 

10.00 
Majda Končan  

10.00 
Marija Sajovec 

Jože Senegačnik družina Miklič 

NEDELJA 

22. 9. 

7.30 
Rok Grm 

NEDELJA 

6. 10. 

7.30 
Matevž Jeršin  

Gašper Kranjec Ana Novak 

10.00 
Zala Kogoj  

10.00 
Martina Padar 

Breda Strajnar družina Sajovec 



URNIK VEROUKA ZA VEROUČNO LETO 2019/20 
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UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
Malo cerkva ima dve zakristiji. Želimeljska, kljub njeni majhnosti in preprostosti ju ima. 

Župnik Anton Lesjak je v kroniki zapisal, da to prvotno ni 

bilo v načrtu in se je zgodilo povsem naključno, oz. zato da 

bi bil v eni zakristiji (ali nad njo) prostor za »patrona 

cerkve« graščaka oz. grajskega oskrbnika, ki je prispeval 

velik del denarja za gradnjo cerkve. Takole pravi: 

Dva žagrada (zakristiji) prvotno nista bila v načrtu. Mislili 

so samo malo zakristijco nasloniti na cerkveni zid na 

vzhodni strani cerkve. Ko se je pa sprožila misel 

patronatskega oratorija, se je še na oni strani zaradi 

simetrije enako pozidalo, kar se more le srečna misel imenovati. Kam bi sicer spravljali 

paramente etc? Škoda je pa zopet v tem, da sedaj ni v prezbiteriju oken, kakor so v ladji 

cerkve. Prostor pri oltarju je pretemen. Skušal bodem nekoliko odpomoči s tem, da 

bodem dal za oltarjem zid prodreti ter kakor nad zakristijama napraviti polu okno. Kako 

potrebno je, da se pri zidavi novih stavb preje vse dobro premisli! 

Oratorij (cerkev) je sicer postavljen s podporo onega denarja, ki ga je grajščina skupila 

za prodani stavbni les, kakor je iz »conto corrent« v farnem arhivu razvidno. Toda ta 

vsota 210 kron bi očevidno, ne bila zadostovala, ko bi ne bila tudi fara pripomogla s 

kamenjem, apnom, etc. Ključ od oratorija ima sicer g. forstmeister, toda tudi župnik ima 

pravico imeti ključ in sploh z oratorijem razpolagati, kakor z drugimi cerkvenimi 

prostori. Te pravice mu ne more nobeden odrekati, ker mu jo priznava tudi tozadevna 

državna postava. Kaka pismena pogodba med patronom in cerkvenim predstojništvom se 

ni sklenila glede tega oratorija. Vsakratni župnik torej lahko uporabo tega oratorija 

grajščini , oziroma njegovemu uslužbencu, grajščinskemu oskrbniku v Hamersteilu 

(Namršlju), odreče ali ga prisili k vsakoletnemu donesku za ta cerkveni prostor. … 

Izgled: V Ribnici so zidali novo farno cerkev pred kakimi 30 leti. Patron Rudež je dal 

veliko lesa in še tisoč forintov, zato pa je imel brezplačno za se in za svojo družino 

prostor v eni zakristiji ali nad njo. Sedanji dekan čg. Fr. Dolinar, pa je grajščini to 

pravico letos odrekel in sedaj mora plačevati letnih 10 – deset gold. 

RAZRED DAN URA 

PREDŠ. PONEDELJEK 17.00 

1. PONEDELJEK 18.00 

2. TOREK 16.45 

3. TOREK 16.50 

4. TOREK 17.45 

5. TOREK 17.45 

6. PONEDELJEK 16.50 

7. PONEDELJEK 17.45 

8. TOREK 16.00 

9. PONEDELJEK 16.00 



SVETE MAŠE 
 

dan ura/kraj mašni namen 

po 9. 9. 19.00 ++ Škrjančevi iz Smrjen (d. Boža Škrjanec) 

to 10. 9. 19.00 
++ iz družine Štebljaj 

+ Ema Tomažin, 30. d.p.p. 

sr 11. 9. 
19.00 

Gradišče + Jože in Gabrijela Grm 

če 12. 9. 19.00 
+ Janez Kikelj, obl. in starši ter stari oče Matevž 

(ob 150 let. roj.) 

pe 13. 9. 19.00 + Jože Jakič (d. družina Šterbenc) 

so 14. 9. 19.00 ++ starši in stari starši Jamnik (Gradišče) 

ne 15. 9. 
7.30 ++ starši Žmuc in Kisilak 
10.00 - živi in ++ župljani 

po 16. 9. 19.00 ++ Rus in Zelko 

to 17. 9. 19.00 + Anton Rebolj, obl. 

sr 18. 9. 
19.00 

Smrjene 
- v zahvalo za zdravje in za + mamo Marijo 

Škrjanc 

če 19. 9. 19.00 - po namenu 

pe 20. 9. 19.00 - po namenu 

so 21. 9. 19.00 + Mihaela Sket 

ne 22. 9. 
7.30 + Rudolf Jeršin, obl. 
10.00 - živi in ++ župljani 

po 23. 9. 19.00 + Jelka Marinšek, obl. 

to 24. 9. 19.00 - v zahvalo za zdravje in B. varstvo 

sr 25. 9. 
19.00 

Smrjene + Marjan Bregar 

če 26. 9. 19.00 + Stane Cimperman, obl. 

pe 27. 9. 19.00 + Janez Klančar (d.d. Adamičevi, Sv. Gregor) 

so  28. 9. 19.00 + Alojz Marinšek, obl. 

ne 29. 9. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Niko in Dragica Padar 

po 30. 9. 19.00 + Frančiška Jakič (d. družina Košir, Črni Potok) 

to 1. 10. 19.00 + Slava Strajnar, obl. 

sr 2. 10. 
19.00 
Vrh + Milan Virant (d.d. vaščani Vrha) 

če 3. 10. 19.00 -  

pe 4. 10. 19.00 + Andrej Rigler, obl. 

so 5. 10. 19.00 + Marija Pernuš in ++ Jakopin 

ne 6. 10. 
7.30 + Stane Novak 
10.00 - živi in ++ župljani 

 


