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SPET KLIČE NAS 

VENČANI MAJ …   
Pomladi primerno se je 

tudi letos, še nekoliko 

bolj zgodaj kot 

običajno,  narava 

oblekla v paleto barv, 

od življenja polne 

zelene v gozdovih, do 

živo pisanega cvetja na 

travnikih in vrtovih. Vse 

v naravi kipi od življenja. 

V samem začetku brstenja narave v mesecu marcu pa se je med nas prikradel 

skrivnostni, mikroskopsko majhen virus. Droben virus, ki nam je v marsičem 

preprečil, da bi z naravo po sicer mili zimi zaživeli tudi mi. Ta drobcen virus nam je 

preprečil, da bi hodili v šolo, mnogim onemogočil delo v službi in s tem marsikomu 

ogrozil lastno preživetje in preživetje svoje družine, preprečil nam je tudi zbiranje in 

druženje z Jezusom v evharistiji po naših cerkvah. 

Narava gre svojo pot naprej. Zacvetele so šmarnice, ki nas spomnijo na Marijo, ki 

nas v mesecu maju zbira ob sebi v šmarnični pobožnosti. Po zadnjem dežju vse v 

naravi hiti z rastjo in s cvetenjem in že nakazuje pot proti poletju. Se lahko od 

narave kaj naučimo? Bodimo pozorni, da zaradi drobnega virusa, za katerega 

upamo, da bo kmalu izgubil svojo moč, tudi mi ne bi okameneli in obstali v 

zimskem spanju. Da ne bi zaspali v medsebojnih odnosih, v naveličanosti drug do 

drugega v družini, ko smo dva meseca morali biti veliko več časa skupaj kot sicer, 

da ne bi okameneli v duhovni rasti, v našem odnosu z Bogom. Ob mnogih virtualnih 

možnostih s katerimi lahko bogatimo svoje duhovno življenje, nam je po dveh 

mesecih (čeravno pod določenimi pogoji) spet dana priložnost srečevanja z živim 

Jezusom pri sveti maši v naših cerkvah.  

V Marijinem mesecu maju se nam ponuja tudi lepa priložnost, da ob večerih 

počastimo nebeško mater Marijo, prisluhnemo kateri od šmarničnih zgodb, zmolimo 

njene litanije in ji priporočimo sebe in svoje drage. Prosimo Marijo, ki jo kličemo 

tudi kraljica majnika, naj nas vse ohranja v zdravju, v pristnih in iskrenih odnosih 

med seboj in z Bogom. 

župnik Drago



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

BRANJE BERIL  
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ŠMARNICE ZA OTROKE 

Zaradi nastalih razmer, v katerih smo se znašli, 

v letošnjem maju otroci ne morejo prihajati k 

šmarnični pobožnosti v cerkev. Zato so otroci 

povabljeni, da šmarnični zgodbi prisluhnejo 

vsak večer ob 19.00 na Facebook strani župnije 

Želimlje: 

https://www.facebook.com/zupzelimlje. 

Letošnje šmarnice nosijo naslov «Imena za 

Marijo«. Avtorica otrokom svoje družine vsak 

večer spregovori o Mariji, ki jo kličemo z 

različnimi imeni, ko se k njej obračamo z 

vzkliki iz njenih litanij. Šmarnično zgodbo 

prebirajo naši zavzeti animatorji. 

17. 5. Želimlje 

Mateja Ozmec, 

družina Pučnik, 

družina Prijatelj, 

družina Boh 

31. 5. Želimlje 

Eva, Magdalena 

Dobravec, 

Milena, Jožica 

Kumše, Špela, 

Milena Trdan 

24. 5. Želimlje 

Milka Podlipec, 

Zinka Podlipec, 

družina Traven 

7. 6. Vrh 

Marija, Manca 

Cimperman, 

Katja, Amalija 

Jeršin, Marija 

Štefe 

NEDELJA 

10. 5. 

7.30 
 Andreja Okorn 

NEDELJA 

31. 5. 

7.00 
 Katja Jeršin 

Ana Novak Franci Kramar 

10.00 
 Marija Jakič 

10.00 
 Špela Trdan 

družina Sajovic Aleš Strajnar 

NEDELJA 

17. 5. 

7.30 
Rok Grm  

NEDELJA 

7. 6. 

7.30 
Matevž Jeršin 

Darja Golob Barbara Šporar 

10.00 
Majda Končan 

10.00 
Ana Novak 

Janez Stražišar Darko Kogoj 

NEDELJA 

24. 5. 

7.30 
Peter Gačnik 

Ivanka Kramar 

10.00 
Petra Giovani 

Jože Senegačnik 

https://www.facebook.com/zupzelimlje


PROŠNJI DNEVI 

»Trije dnevi pred Gospodovim vnebohodom so prošnji dnevi. Zelo jih 

potrebujemo. Živimo v utopiji, da vse potrebno za življenje prihaja s polic 

trgovin in veleblagovnic. A tam ne raste nič. Na policah ne raste nič. Tam ne 

raste žito, iz katerega pečemo kruh, tam ne rasteta sadje in zelenjava, tam ne 

raste trava za krmo živini, tam ne rastejo gozdovi in njihovi sadeži. Vse to raste 

iz matere zemlje, v katero pada seme, ki mu dež in sonce dajeta rast. Ko se 

zavemo, da je vse to dar zemlje in neba, se zavemo, da ni samo po sebi umevno, 

da bomo po setvi tudi pobirali sadove. Zato v teh dneh z velikim zaupanjem v 

Božjo dobroto prosimo: Treska in hudega vremena, reši nas, o Gospod! Daj in 

ohrani sad zemlje, prosimo te usliši nas!« 

Tako je ob lanskih prošnjih dnevih zapisal nadškof Zore. Letos smo tudi sami 

doživeli, kaj pomeni, ko se police 

v trgovini spraznijo in kako je 

lahko za marsikoga prava milost, 

če ima možnost, da si lahko vsaj 

nekaj hrane pridela sam. V 

prošnjih dnevih (od 18. do 20. 

maja) bomo obhajali tako 

imenovane poljske maše in se ob 

Jezusovi daritvi obračali k 

nebeškemu Očetu s prošnjo za 

blagoslov nad nami in nad vsem, 

kar delamo. 
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ZAHVALA  
Dva meseca se nismo videvali ob naših 

srečanjih pri sveti maši v cerkvi in na drugih 

srečanjih v župnišču. Kljub temu da smo se v 

tem času slišali in videli le »na daleč«, ste 

mnogi izkazali svojo pripadnost in skrb za 

naše župnijsko občestvo. Mnogi ste to storili v 

svojih molitvah in spremljanju svetih maš po 

različnih medijih, ko smo bili v duhu vedno 

znova povezani ob Jezusu in njegovi sveti daritvi. Mnogi ste svojo skrb za 

župnijo in njenega župnika podkrepili tudi s konkretnimi dejanji, ko ste se 

oglasili po telefonu, napisali velikonočna voščila … mnogi med vami ste tudi 

darovali svoj dar za svete maše in vzdrževanje župnije. Vsem iskren Boglonaj! 
 

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

V večnost so odšli: Stanislava Škulj, Želimlje/Rob; Marijan Omerzel, Gradišče; 

Marija Rebolj, Želimlje; Veronika Tomšič, Smrjene; Ivan Golob, Želimlje 



SVETE MAŠE 
 

dan ura/kraj mašni namen 

po 11. 5. 19.00 
- za zdravje (M. F.) 

+ Jožica Senegačnik, 30. d.p.p. 

to 12. 5. 19.00 - po namenu 

sr 13. 5. 
19.00 

Gradišče ++ starši in stari starši Jamnik 

če 14. 5. 19.00 + Jože Jakič (d. družina Trdan) 

pe 15. 5. 19.00 + Branko Merc, obl. 

so 16. 5. 19.00 + Ivan Giovani, obl. 

ne 17. 5. 
7.30 + Anton Kramar, obl. 
10.00 - živi in ++ župljani 

po 18. 5. 
19.00 
Vrh - poljska maša (Vrh) 

to 19. 5. 
19.00 

Gradišče - poljska maša (Gradišče) 

sr 20. 5. 19.00 - poljska maša (Želimlje) 

če 21. 5. 19.00 - za zdravje (Ana N.) 

pe 22. 5. 19.00 + Jože Hribar, obl. 

so 23. 5. 19.00 + Marija in Anton Skuk 

ne 24. 5. 
7.30 + Stane Novak 
10.00 - živi in ++ župljani 

po 25. 5. 19.00 - za Božje varstvo 

to 26. 5. 19.00 + Jože Okorn, obl. 

sr 27. 5. 
19.00 

Smrjene + Agata Blaženič 

če 28. 5. 19.00 + Frančiška Jakič (d.d. Jakličevi iz Rašice) 

pe 29. 5. 19.00 + Vida Terbovšek, obl. in Radovan Gorenc 

so  30. 5. 19.00 - za zdravje (J. K.) 

ne 31. 5. 
7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 1. 6. 19.00 - po namenu (M. Padar) 

to 2. 6. 19.00 + Franc Kržič 

sr 3. 6. 
19.00 
Vrh + Ivan Starc (d.d. vaščani Vrha) 

če 4. 6. 19.00 + Jožefa in Franci Hrastnik (d. družina Kozmus) 

pe 5. 6. 19.00 - poljska maša (Želimlje – Cente) 

so 6. 6. 19.00 + Janez Žužek, obl. 

ne 7. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 
10.00 

Gradišče + Alojz Merc, ob r. d. 

 


