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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREJMITE SVETEGA DUHA! 
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, so bila 

vrata tam, kjer so se učenci zadrževali iz 

strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, 

stopil mednje in jim rekel: »Mir vam 

bodi!«. 

Tako je evangelist Janez opisal dogodek 

Jezusovega prihoda med svoje preplašene 

učence. Kaj so v tistih trenutkih, ko so bili 

vsi prevzeti od žalosti ob Jezusovi smrti, v 

strahu pred Judi, ki bi morda lahko usmrtili 

tudi njih, potrebovali bolj kot miru v svojih 

srcih? 

Hitenje, preveč dela, razburjenje, žalost, 

nezadovoljstvo, negotova prihodnost … v 

nas povzročajo nemir in strah. Kaj hitro se 

trdo zaklenejo vrata naših src, ko svoj strah 

držimo zase, ko se ne želimo odpreti nikomur, ko tako vedno bolj in bolj trpimo in 

trpinčimo sami sebe. 

V podobnem položaju so se znašli Jezusovi učenci po njegovi smrti. Ostali so brez 

svojega vodja, izgubljeni, prestrašeni, ne vejo, kaj naj sedaj sploh počnejo. Se 

izolirajo od drugih? Zaklenejo vrata prostora, v katerem so bili zbrani? Kdo jim 

prinese rešitev? Vstali Jezus, ki pri zaklenjenih vratih stopi mednje in jih nagovori z 

opogumljajočimi besedami: »Mir vam bodi.« Učenci so se razveselili že zgolj ob 

tem, da pred njimi stoji Jezus, da niso več sami v svojih strahovih in skrbeh. 

Jezus naredi še korak naprej. Da učenci po njegovem vnebohodu ne bi ostali sami, 

jim obljubi Svetega Duha, ki jih bo podpiral pri njihovem delu oznanjevanja, ko 

bodo odšli na vse strani takratnega znanega sveta in ljudem sporočali veselo novico 

o Jezusu. Sveti Duh bo vodil njihove misli, jim v usta polagal prave besede, ko se 

bodo morali zagovarjati pred oblastniki. Sveti Duh jim bo dajal poguma in moči, da 
bodo nekateri za Jezusa pripravljeni žrtvovati vse, tudi svoje življenje. 

Jezus tudi nad nas pošilja obilje darov Svetega Duha. Prejmemo ga pri krstu, v 

polnosti in zavestno pri sveti birmi. Kličemo ga na pomoč in prosimo njegovih 

darov pred pomembnimi življenjskimi odločitvami. Priporočamo se mu v 

devetdnevnici pred Njegovim, to je binkoštnim praznikom. 



V vsakdanjem življenju na Svetega Duha, tretjo Božjo osebo, kar nekoliko 

pozabljamo, čeravno jo omenjamo vsakič, ko naredimo znamenje križa in ko 

sklepamo molitev Slava Očetu in … Povabljeni smo, da se nanj pogosto obračamo 

in ga goreče prosimo, da vodi naše misli, usmerja naša dejanja in nam v usta polaga 

prave besede ob pravem času. 

župnik Drago

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

BRANJE BERIL  

 

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

LETOŠNJA ŽEGNANJA 

V mesecu juniju in juliju obhajamo vsa tri žegnanja. Na Gradišču 7. junija, 

župnijsko žegnanje letos obhajamo v nedeljo, 21. junija, zadnje pa na Vrhu v 

nedeljo, 5. julija. 

Zaradi razmer povezanih s koronavirusom bomo maše ob žegnanju na 

podružnicah obhajali zunaj na travniku ob cerkvi (če bo seveda le primerno 

vreme). Ob župnijskem žegnanju pa bosta letos izjemoma dve sveti maši (7.30 

in 10.00), da bo v cerkvi za vse dovolj prostora. 

 

 

7. 6. Vrh 

Marija, Manca 

Cimperman, 

Katja, Amalija 

Jeršin, Marija 

Štefe 

21. 6. Želimlje 

Darinka Krnc, 

Barbara Intihar, 

Stanka Verlič, 

Monika, Suzana 

Štebljaj 

14. 6. Želimlje 

družina Giovani, 

družina Rebolj, 

družina Petrič 

28. 6. Vrh 

družina Kogoj, 

Suzana Kuštrin, 

Andreja Čop 

NEDELJA 

7. 6. 

7.30 
Matevž Jeršin 

NEDELJA 

28. 6. 

7.00 
 Rok Grm 

Barbara Šporar Darja Golob 

10.00 
Ana Novak 

10.00 
Martina Padar 

Darko Kogoj Danijela Lakner 

NEDELJA 

14. 6. 

7.30 
Anka Gačnik  

NEDELJA 

5. 7. 

7.30 
Franci Kramar 

Jože Okorn Ivanka Kramar 

10.00 
Marija Sajovec 

10.00 
Matevž Jeršin 

Janez Stražišar Barbara Šporar 

NEDELJA 

21. 6. 

7.30 
Andreja Okorn 

Gašper Kranjec 

10.00 
Zala Kogoj 

Barbara Pučnik 



DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA 

V soboto pred godom sv. Vida, našega 

župnijskega zavetnika, vsako leto obhajamo 

dan celodnevnega češčenja. Celodnevno 

češčenje svetega Rešnjega telesa je velik 

trenutek za vsakega izmed nas, za župnijo in 

naš kraj, v katerem je naš dom. Ta dan nam 

Bog sam prihaja naproti in želi biti z nami. 

Vabi nas žejne in obtežene, da nas okrepča. 

Bog ne potrebuje našega češčenja, ampak ga potrebujemo mi, da bomo bolj 

ljudje in bolj bratje in sestre med seboj. 

Sredi tega sveta, kjer je dragocena vsaka minuta, si kristjani privoščimo dan 

celodnevnega češčenja Jezusa v podobi Rešnjega telesa. Vrata tabernaklja bodo 

odprta in Jezus, skrit v podobi kruha, bo na našem oltarju čakal vsakega od nas. 

»Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil1…« (Mt 

11,28) 

Dan celodnevnega češčenja bomo začeli s sveto mašo zjutraj ob 7.30. Nato sledi 

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

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. 
 
***************************************************************************************** 

POČITNIŠKI ORATORIJ  
Oratorij bo letos potekal od 24. 8. do 30. 8. Oratorijska 

zgodba nam bo letos predstavila svetopisemsko kraljico 

Estero. 

Animatorji se že nekaj časa pridno pripravljajo na oratorij. 

Ker je avgust še daleč in ne vemo, kako se bo odvijala 

situacija v povezavi s koronavirusom, vas vabimo, da nas 

spremljate na  

https://www.facebook.com/oratorij.zelimlje/ in na 

https://www.instagram.com/oratorijzelimlje/, kjer boste 

našli vse potrebne informacije. 

Prijave na oratorij bodo potekale v elektronski obliki. 

Prijavnice boste našli na spletni strani našega oratorija na 

https://www.oratorijzelimlje.si/. 
 

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

V cerkvi pozdravljamo novo članico: Mija Oven, Smrjene 
***************************************************************************************** 
SVETE MAŠE 
 

 

dan ura/kraj mašni namen 

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

https://www.facebook.com/oratorij.zelimlje/
https://www.instagram.com/oratorijzelimlje/?fbclid=IwAR3jF8KIPpeC8HVPrruKh_MhX06PDi31jSrovlRtT1WZyNuFXK5eBOdADqk
https://www.oratorijzelimlje.si/


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. 

po 8. 6. 19.00 + Marija Rebolj (d.d. domači) 

to 9. 6. 
19.00 

Gradišče - za zdravje (Ana N.) 

sr 10. 6. 
19.00 

Smrjene - v zahvalo za zdravje (M. F.) 

če 11. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 
19.00 + Frančiška Jakič (d.d. Koširjevi iz Velike Slevice) 

pe 12. 6. 
19.00 
Vrh 

- v zahvalo za vse uspešno prestane preizkušnje, 

spoznanja in moči, da lahko naprej živimo po 

Božji volji in vidimo Božjo previdnost 

so 13. 6. 
7.30 + Anton in starši Kramar 

19.00 + Milan Virant (d. brat Janez) 

ne 14. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 
10.00 + Ivan Starc (d. žena Marija) 

po 15. 6. 19.00 + Jože Jakič (d. družina Merzel) 

to 16. 6. 19.00 - poljska m. (Skopačnik) 

sr 17. 6. 
19.00 

Smrjene + Rudi Skube 

če 18. 6. 19.00 - poljska m. (Želimlje) 

pe 19. 6. 19.00 - po namenu (D. G.) 

so  20. 6. 19.00 - za srečen porod 

ne 21. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Janez, obl. in starši Paznar 

po 22. 6. 19.00 
- na čast Sv. Duhu in Mariji Pomočnici v zahvalo 

in priprošnjo 

to 23. 6. 
19.00 
Vrh 

- poljska m. (Vrh) 

sr 24. 6. 19.00 ++ starši Gačnik in Kocjan 

če 25. 6. 19.00 - poljska m. (Želimlje) 

pe 26. 6. 19.00 + Ana Miklič 

so 27. 6. 19.00 + Franc Jamnik, obl. 

ne 28. 6. 
7.30 - živi in ++ župljani 
10.00 + Rudi Skube 

 


