
  

 
 
2. 8. 2020                                                                       št. 08 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARIJA, MATI USMILJENJA, MATI UPANJA, TOLAŽBA BEGUNCEV 

Na praznik Marijinega vnebovzetja vsako leto obnovimo posvetitev slovenskega 

naroda Mariji. Ob tem se z veliko 

hvaležnostjo spomnimo, da smo bili v 

zadnjih desetletjih pogosto uslišani v 

svojih molitvah za blagoslov našega 

naroda. Prav je, da se k Mariji vedno 

znova obračamo, ne samo enkrat na 

leto ob posvetitvah, pač pa vsak dan. 

Trije so razlogi za tesno povezanost. 

Skupaj z Marijo želimo slediti 

njenemu zgledu, kako je izpolnjevala 

Božjo voljo. Drugi razlog je njeno 

materinsko varstvo, ki ga potrebujemo 

sami osebno in skupaj v občestvu 

Cerkve in skupnosti naroda; v času 

epidemije smo močno občutili svojo 

krhkost in nemoč. Tretji razlog pa je 

skrivnost praznika Marijinega 

vnebovzetja; ob Mariji zahrepenimo še 

bolj neposredno po nebeški sreči, za 

katero upamo, da je bomo deležni po naši zemeljski smrti.  

K razmišljanju o naši posvetitvi Mariji nas vabi tudi papež Frančišek, ki je na 

praznik Marijinega brezmadežnega Srca dodal v Lavretanske litanije še tri nove 

vzklike: »Mati usmiljenja«, »Mati upanja« in »Tolažba beguncev«. To je 

posebno papeževo povabilo k zaupljivi molitvi pred Marijo.  

»Mati usmiljenja«. Spomnimo se, da je Marijin Sin Jezus tisti, ki nam je odprl 

pot do usmiljenega Očeta ter sam izkazoval usmiljenje. Množice so se mu 

smilile in tedaj jih je nagovarjal z besedami življenja ter svoje usmiljenje 

izkazoval z deli in čudeži. Marija – Mati usmiljenja – naj naravna vse množice 

sveta, ki se zapletajo v nemire in strahove, k Jezusovemu odrešenjskemu delu. 

»Mati upanja«. V času strahov pred boleznijo in nemiri v svetu imamo upanje. 

Nismo sirote brez upanja. Mnogi ljudje, tudi po naših župnijah, so zavrgli vero 



  

in upanje v Boga; marsikdo se zato znajde v brezupu in globoki osamljenosti. 

Marija – Mati upanja, prihaja naproti vsakemu človeku.  

»Tolažba beguncev«. V Marijino materinsko skrb izročamo vse politično in 

družbeno dogajanje ob ljudeh, ki so begunci zaradi vojn in preganjanj. Molimo, 

da Marija posreduje v deželah stisk, da bi lahko živeli ljudje na svojih domovih. 

V srečanju z begunci pa naj tudi vsem nam podari pravo ljubezen do bližnjega. 

Vsi trije vzkliki naj nam bodo v pomoč pri molitvi, da bi razumeli znamenja 

časa; družbene, politične in posebej verske razmere pri nas in v svetu. Skupaj z 

Marijo naredimo molitveni premislek ob korona krizi. Skupaj z Marijo se lahko 

sprašujemo, kaj nam Gospod želi sporočiti s temi razmerami in na kakšne poti 

nas kliče; skupaj z Marijo, kot je bila z učenci v dvorani zadnje večerje, tudi mi 

molimo in ostajajmo odprti za preroško besedo, ki jo želi Gospod preko nas 

sporočiti vsemu človeštvu.  
(povzeto po: škof Franc Šuštar, Sporočila slovenskih škofij, 8/2020) 

župnik Drago 
***************************************************************************************** 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

BRANJE BERIL  

 

9. 8. Gradišče 

Tončka Fink, 

Nada Kodrič, Ida 

Volavšek, Jožica 

Žužek 

23. 8. Želimlje 

Marija, Darja 

Golob, 

Gabrijela 

Kranjec, Katja 

Podlogar 

16. 8. Smrjene 

Jožica Padar, 

Majda Končan, 

Marija Kramar 

30. 8. Smrjene 

Marija Hejja, 

Martina Filej, 

Alenka 

Stražišar 

NEDELJA 

9. 8. 

7.30 
 Rok Grm 

NEDELJA 

30. 8. 

7.00 
 Barbara Šporar 

Darja Golob Matevž Jeršin 

10.00 
 Petra Giovani 

10.00 
 Marija Sajovec 

Jože Senegačnik Janez Stražišar 

NEDELJA 

16. 8. 

7.30 
 Peter Gačnik  

NEDELJA 

6. 9. 

7.30 
Anka Gačnik 

Ivanka Kramar Jože Okorn 

10.00 
Špela Trdan 

10.00 
Zala Kogoj 

Aleš Strajnar Barbara Pučnik 

NEDELJA 

23. 8. 

7.30 
 Katja Jeršin 

 Franci Kramar 

10.00 
 Breda Strajnar 

 Andrej Šmuc 



  

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

zgodba nam bo predstavila svetopisemsko kraljico 

Estero. 

Animatorji se vneto pripravljajo na oratorij. Dogajanje 

na oratoriju lahko spremljate na: 

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

https://www.instagram.com/oratorijzelimlje/ in na 

https://oratorijzelimlje.si/. Tam boste našli tudi vse 

potrebne informacije v zvezi z oratorijem. 
 

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

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
Sreča v nesreči 

O tem, kako je župnik Anton Lesjak ob prihodu v župnijo 

zavaroval zvonove. Kmalu zatem je počil srednji zvon. Večji del 

za novi zvon je prispevala zavarovalnica. 

V zvoniku vise trije zvonovi: fis, a, d. Veliki tehta 582 kg 4 dg. 

Podobe: Mati božja v nebo vzeta, križ, sv. Janez Nepomuk (?). 

Na krilu ima napis: In Laibach goss mich Joseph Reiss in 

Namen der Erben Vinzenz Samassa im Jahr 1818. 

Srednji zvon tehta 415 kg in je bil l. 1897 nov! Podobe: Sv. Vid, sv. Janez Evgl., sv. 

Anton puščavnik – moj patron. Napis na eni starni: Albert Samassa, I.R. Comp … 

Labaci. Opus No. 2665 A.D. 1897. Na drugi strani: Sumptibus Unionis Catholicae. 

(prevod: na sroške zavarovalnice Unio Catholica). Stari srednji zvon je tehtal 345 kg 55 

d. Podobe je imel ravno te, samo namesto sv. Lovrenca (?) je sedaj sv. Anton. Napis je 

bil samo na krilu: »Opus Joanis Jacobi Samassa Labaci 1797«. Ravno ko so fantje k 

prazniku vseh svetnikov pritrkovali je na krilu počil. Napravila se je poka napošev do  

25 cm in bil je počen – pisker. Služil je torej ravno sto let ter oznanjeval žalost in veselje. 

Koliko jih je spremil na njih zadnji poti in sedaj je umolknil tudi sam. Revček! Moja 

sreča, da sem kmalu po dohodu v faro dva večja zvonova zavaroval pri zavarovalnici 

»Unio Catholica« na Dunaji. Plačal sem za pet let skupaj 12 f (forintov). Zavarovalnica 

je dala zvon na svoje stroške preliti. Pa ker je zvonar zahteval, da mora biti težji za 

69,45 kg in pa ker je nov ves jarem, smo morali še 114 f doplačati. »Unio Catholica« je 

plačala 222 f in še druge stroške. Stari zvon smo kar pahnili iz zvonika; pa se ni nič bolj 

poškodoval. 

Mali zvon tehta 165 kg 20 dg. Podobe: Mati božja brez madeža spočeta, sv. Jožef z 

Jezuščkom in križ. Napis: No. 610 Opus Antonii Samassa Labaci 1846. 

Nekdanji veliki zvon iz leta 1818 je še vedno v zvoniku. Ko so v zvonik l. 1987 dodali 

večji zvon je prevzel vlogo srednjega. Torej v našem zvoniku zvoni že 202 leti. Vsa 

oprema zvonov pa je zelo dotrajana in jo bo potrebno v bližnji prihodnosti nujno 

obnoviti. 
 

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

V Cerkvi pozdravljamo novi članici: Tara Zupančič, Želimlje; Sara Dobravec, 

Škofljica 

https://www.facebook.com/oratorij.zelimlje/
https://www.instagram.com/oratorijzelimlje/
https://oratorijzelimlje.si/


  

 

SVETE MAŠE 
 

dan ura/kraj mašni namen 

po 3. 8. 19.00 + Franc Petrič, obl. 

to 4. 8. 
19.00 

Gradišče + Angela Rebolj 

sr 5. 8. 
19.00 
Vrh + Jožica in Jože Ahlin 

če 6. 8. 19.00 + Jožica, obl. in Franci Hrastnik 

pe 7. 8. 19.00 - poljska m. (Skopačnik) 

so 8. 8. 19.00 + Alojzija Žužek, obl. 

ne 9. 8. 
7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 10. 8. 19.00 ++ želimeljski talci 

to 11. 8. 
19.00 
Vrh - v zahvalo 

sr 12. 8. 
19.00 

Gradišče - vsi umrli v nesrečah iz vasi Gradišče 

če 13. 8. 19.00 + Jurij in Jožica Senegačnik 

pe 14. 8. 19.00 - živi in ++ župljani 

so 15. 8. 

7.30 ++ starši in stari starši Jakopin 

10.00 
+ Marija Rebolj (d. Mira Garvas) 

- v zahvalo 

ne 16. 8. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Frančiška Jakič, obl. 

po 17. 8. 19.00 - v zahvalo 

to 18. 8. 19.00 + Jože Štefančič, obl. 

sr 19. 8. 
19.00 

Smrjene + Marija, ob r. d. in Jože Škrjanc 

če 20. 8. 19.00 + Ivana Okorn, obl. 

pe 21. 8. 19.00 + Frančiška in Viljem Vesel 

so 22. 8. 19.00 ++ iz družin Virant in Lovšin 

ne 23. 8. 
7.30 ++ Strletovi 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 24. 8. 19.00 + Ljudmila Jamnik, obl. 

to 25. 8. 19.00 + Frančiška Benko 

sr 26. 8. 
19.00 

Smrjene + Rudi Skube (d. Boža Škrjanec) 

če 27. 8. 19.00 + Jelka Marinšek in Dušan Vasič 

pe 28. 8. 19.00 - po namenu 

so 29. 8. 19.00 + Andrej, obl. in Franc Hren 

ne 30. 8. 
7.30 - za zdravje 

10.00 - živi in ++ župljani 

 


