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------------------------------------------------------------------------------------------------BLAGOSLOVLJEN POČITEK
Po precej neobičajnem šolskem letu
končno stojimo na pragu počitnic. Z
različnimi občutji stopamo vanje. Otroci
gotovo v brezskrbnem veselju, nekateri
starši lahko tudi z nekaj zaskrbljenosti, ker
še ne vejo, kako bodo poskrbeli za varstvo
svojih mlajših otrok. Spet drugi z
negotovostjo zrejo v datum morda že
rezerviranega oddiha ali potovanja v tujino
in čakajo, kako se bo razpletla situacija s
korona virusom.
Ljudje po napornem delu potrebujemo
trenutke počitka. Ustvarjeni smo po podobi Stvarnika, o katerem Sveto pismo pravi,
da je po dnevih stvarjenja počival. »Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je
naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil. In Bog je blagoslovil
sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega dela, ki ga je storil
…« (2 Mz)
K počitku nas vabi tudi Jezus, ko svojim utrujenim učencem naroča: »Pojdite in si
odpočijte!« In tega ne pravi le za poletje. Njegovo naročilo velja za vsak dan v letu,
pa čeprav samo za nekaj minut tišine in miru v njem, če pa že to ne, vsaj za nedeljski
dan, posvečeni dan vsakega tedna, ki ga posvetimo prav s počitkom. Tega
posvečevanja nam v tem hitrem času zelo manjka. Zaustaviti se, umiriti, pogledati
nazaj v opravljeno delo, veseliti se vsega uspelega, narejenega, doseženega, slaviti
Boga in se mu za vse zahvaljevati. To so prvine na katere pogosto pozabljamo. Tudi
poletni oddih naj bi bil namenjen prav temu.
Naš dopust naj bo napolnjen s trenutki, ki jih iztrgamo hitenju in skrbem, opravilom
in dolžnostim, trenutki umika in uživanja. To niso trenutki egoistično porabljenega
časa, čeprav nam ga naša napačno vzgojena vest očita kot takega. Nikakor, čas
počitka je še bolj kot sebi koristen drugim ljudem. Veliko bolje bomo stopali v
probleme in težo dneva, če bomo notranje in telesno spočiti. Veliko bolje bomo
gradili svoje odnose. Veliko bolj bomo potrpežljivi in umirjeni, veliko bolj
pripravljeni pomagati, veliko bolj sposobni razumevanja in odpuščanja. Veliko bolj
bomo to, kar potrebujemo sami, in to, kar potrebujejo ljudje okoli nas.
Prijetne in blagoslovljene počitniške dni želim!
župnik Drago

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE

5. 7.

Vrh

12. 7.

Smrjene

Petra, Mojca
Jeršin, družina
Starc

19. 7.

Želimlje

družina
Gabrovec,
družina
Strlekar

Marija Hejja,
Martina Filej,
Alenka Stražišar

26. 7.

Želimlje

Breda Strajnar,
Marija Kisilak

BRANJE BERIL
NEDELJA
5. 7.

NEDELJA
12. 7.

NEDELJA
19. 7.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Franci Kramar
Ivanka Kramar
Matevž Jeršin
Barbara Šporar
Franci Kramar
Katja Jeršin
Vesna Boh
Darko Kogoj
Matevž Jeršin
Barbara Šporar
Damjana Giovani
Marko Miklič

NEDELJA
26. 7.

NEDELJA
2. 8.

7.00
10.00
7.30
10.00

Anka Gačnik
Jože Okorn
Marija Jakič
družina Sajovec
Andreja Okorn
Ana Novak
Zala Kogoj
Majda Končan

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

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 korona virusom, 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 potekajo v elektronski obliki.
Prijavnice
najdete
na
spletni
strani
našega
oratorija
na
https://www.oratorijzelimlje.si/.
*****************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo nova člana: Timea in Tian Škrjanec, Klada

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Včasih se stvari ne posrečijo …
O tem, kako je župnik Anton Lesjak (ki je v Želimljem
služboval pred Francem Saleškim Finžgarjem) iznajdljivo prišel
do denarja za poslikavo notranjosti cerkve, ki je bila do tedaj
samo pobeljena, smo lahko brali v lanskem junijskem glasilu.
Na račun poškodb (ki pa jih v naši cerkvi pravzaprav skoraj ni
bilo) znamenitega ljubljanskega potresa leta 1895 je od
državnega popotresnega sklada dobil kar lepo vsoto denarja, ki jo je namenil okrasitvi
cerkvene notranjosti. Žal se ni izšlo po njegovih željah, ker ni imel srečne roke pri izbiri
mojstra. Svoje delo je namreč opravil zelo malomarno.
Tokrat prisluhnimo zapisu, kako se je po nekaj letih, ko je kazalo, da bo odšel iz župnije,
lotil popravila te malomarnosti. Takole pravi: Že na strani 40 te kronike sem omenil, da
sem dal l. 1897 cerkev znotraj kolorirati in ornamentirati. To delo se je »mojstru« (izraz,
najbrž slabšalen, je zapisan z nečitljivimi grškimi črkami) popolnoma ponesrečilo, ker
me ni hotel kar nič poslušati. Že takoj ko je delo dovršil, je bilo tako grdo in nekazno, da
bi bil dal najraje takoj prebeliti. V teku časa pa je postalo tako grdo in lisasto, da nisem
mogel več prenašati. Čutil sem tudi že, da ne bom več dolgo regens tukajšnje cerkve in
sram bi me bilo, da bi zapustil g. nasledniku tako umazano nevesto. Kaj storiti? Denarja
ni, na zvonu pa še precej dolga! Bog bode pomagal. Ponudil se mi je za delo g. Ivan
Štrukelj iz Ljubljane. Je sicer bolj navaden slikar, pa vendar je imel dobre izurjene
delavce. Najpreje je govoril le o 400 goldinarjih. A naposled sva se pogodila za samo
koloriranje 150 goldinarjev. Da pa je napravil še v prezbiteriju angelske glavice, na
slavoloku »Jagnje božje«, na koru pa lepo liro, za to sem mu dal še posebej 35
goldinarjev, pa se ve hrano prosto. Moram reči, da sem z delom z ozirom na tako
majhno svoto prav zadovoljen. Že ta in oni je zvršeno delo ocenil na 400 goldinarjev.
Cerkev je sedaj vsa druga in zala, če le hočeš videti. … Tako se mi je torej še ta srčna
želja izpolnila in bolj lahkim srcem zapuščam faro.
Od takrat je bila naša cerkev že velikokrat prepleskana, v zadnjih letih pa spet kliče k
polepšanju. Upamo, da nam to uspe še letos!
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 29. 6.
to 30. 6.
sr 1. 7.
če 2. 7.
pe 3. 7.
so 4. 7.
ne 5. 7.

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

mašni namen
++ iz družin Virant in Lovšin
+ Marija Škrjanc (d. d. Filejevi)
- poljska m. (Vrh)
+ Marija Glinšek
- poljska m. (Želimlje)
+ Alojz Kranjec
- živi in ++ župljani
- živi in ++ vaščani Vrha

po 6. 7.

19.00

če 9. 7.
pe 10. 7.

19.00
Smrjene
19.00
Gradišče
19.00
19.00

so 11. 7.

19.00

to 7. 7.
sr 8. 7.

ne 12. 7.
po 13. 7.
to 14. 7.
sr 15. 7.
če 16. 7.
pe 17. 7.
so 18. 7.
ne 19. 7.
po 20. 7.
to 21. 7.
sr 22. 7.
če 23. 7.
pe 24. 7.
so 25. 7.
ne 26. 7.
po 27. 7.
to 28. 7.
sr 29. 7.
če 30. 7.
pe 31. 7.
so 1. 8.
ne 2. 8.

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

+ Marija Rebolj (d. družina Cimermančič, Potok
pri Muljavi)
- poljska m. (Smrjene)
- poljska m. (Gradišče)
+ Jože Jakič (d. Janez Adamič)
+ Janez Podlipec (d. žena Terezija)
- poljska m. (Želimlje)
+ Franc Kolenc, obl.
- živi in ++ župljani
+ Lucija in Janez Kikelj
- poljska m. (Plesa)
- poljska m. (Vrh)
- po namenu in za + mamo Marijo Škrjanc
+ Jurij in Jožica Senegačnik
+ Alojzija Virant in Andrej
+ Marijan Omerzel
- živi in ++ župljani
+ nadškof Alojz Uran
+ Pavle Trdan
+ Alojzija Cankar, obl.
- poljska m. (Gradišče)
+ Frančiška Jakič (d. Ančka Banjanac)
+ Ana in Ivan Kranjec
- poljska m. (Želimlje)
- živi in ++ župljani
+ Marijan Omerzel
- po namenu
+ Franc Glinšek (d. družina Šterbenc)
+ Ivan Starc (d.d. vaščani Vrha)
++ iz družin Virant in Lovšin
+ Jurij in Jožica Senegačnik
- po namenu
- živi in ++ župljani
+ Jože Jakič, obl.

