6. 9. 2020

št. 09

------------------------------------------------------------------------------------------------ZAUPAM, ZATO SI UPAM.
»Zaupam Ti, Gospod. Le ti poznaš mojo pot.
Hvala, da me vodiš in daješ mi objem, ki
utrjuje upanje, zaupam Ti, Gospod.«
Tako se je glasil refren letošnje oratorijske
himne, ki smo jo vsak dan prepevali ob
začetku in koncu oratorija.
Zgodba o starozavezni kraljici Esteri je bila
»pisana na kožo« času v katerem živimo.
Estera, judovska deklica je zelo kmalu ostala
brez staršev. Skrb zanjo prevzame njen
bratranec Mordohaj. Ko se perzijski kralj
Ahasver odloči, da je čas, da si najde svojo
življenjsko sopotnico, po svojem kraljestvu
razpošlje razglas, da se v njegovi palači zberejo mlada dekleta, izmed katerih si bo
izbral ženo. Kralj med mnogimi dekleti izbere Estero. Bolj kot njeno zunanjo lepoto
pri njej opazi njeno plemenito srce, njeno notranjo lepoto. Preprosta judovska
deklica tako postane kraljica.
Ko kraljevi svetovalec Haman prelisiči kralja in v njegovem imenu izda ukaz, da
morajo po vsem kraljestvu pomoriti vse Jude, ta žalostna novica pride tudi do
kraljice Estere. Skupaj s svojimi služabnicami se obleče v raševino in se začne
postiti. V postu in ponižni molitvi k svojemu bogu naredi načrt, kako se bo zavzela
za svoje ljudstvo. Nenapovedano gre h kralju (kar bi jo lahko stalo življenja) ter
kralja in njegovega svetovalca Hamana povabi na večerjo, med katero kralju
razodene Hamanovo zvijačo in prosi za svoje ljudstvo. Zgodba se srečno konča,
odlok o poboju Judov je preklican, svetovalec Haman je odstranjen z dvora.
Esterinega bratranca Mordohaja pa kralj imenuje za svojega svetovalca.
Živimo v času precejšnje negotovosti. Večkrat ugibamo, kakšna bo prihodnost,
govorimo o tem, kaj bodo prinesli zimski meseci, kako se bo odvijala epidemija
koronavirusa, ali bo morda spet potrebno zaostriti omejitve, ki si jih seveda ne
želimo. Tako se v nas nehote vzbujajo strahovi pred prihodnostjo.
Kaj nam za ta čas sporoča kraljica Estera? Da nikoli ne kaže izgubiti upanja, ker je
naše upanje v Bogu. V zaupni molitvi, v odpovedi in žrtvi se tudi mi krepimo z
upanjem, ki nam ga še tako črne napovedi ne morejo omajati ali vzeti. Živimo v
veri, da ima Bog za vsakogar izmed nas natančno »izmerjeno« pot. Z naše strani je
potrebno le, da se je trdno držimo, da ne spregledamo kakšnega smerokaza,

kakšnega opozorila na nevarnosti na cesti, da smo pozorni na druge okrog nas, ko se
naše poti srečujejo, ko kdaj zapeljemo svoje življenje v kakšno nevarno križišče, ko
koga spregledamo.
Kot smo prepevali v himni, Bog pozna mojo pot. Pustimo se voditi po njej. Tako ne
bomo izgubili upanja, tako lahko računamo na Božji objem.
Z upanjem, da nas Bog ne pusti samih in nas varno vodi, začnimo tudi to novo
šolsko in veroučno leto. Naj bo za vse, tako za tiste, ki se učijo, kot za vse, ki
poučujejo in vzgajajo polno Božjega blagoslova.
župnik Drago
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
13. 9.

Vrh

20. 9.

Gradišče
Smrjene

družina Vesel,
Fani Pepić,
Marica
Novaković

27. 9.

Smrjene

Anica Mehlin,
Katja Brlan,
Lidija Garvas,
Lučka Miklič

Stanka Trapečar,
Marjana Bernot

4. 10.

Želimlje

Anita Glinšek,
Irena Intihar,
Jelka Podlogar

BRANJE BERIL
NEDELJA
13. 9.

NEDELJA
20. 9.

7.30
10.00
7.30
10.00

Andreja Okorn
Gašper Kranjec
Martina Padar
Danijela Lakner
Rok Grm
Darja Golob
Majda Končan
Milena Stražišar

NEDELJA
27. 9.

7.00
10.00
7.30

NEDELJA
4. 10.

10.00

Peter Gačnik
Ivanka Kramar
Vesna Boh
Darko Kogoj
Franci Kramar
Katja Jeršin
Damjana Giovani
Marko Miklič

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Četrtek, 10. september, ob 19.30 srečanje za člane ŽPS v učilnici župnišča.
• Ponedeljek, 21. september, ob 19.30 molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
*****************************************************************************************

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Zapis o tem, da je počil mali zvon in da so namesto njega kupili nov veliki zvon,
pa tudi, kako so zbirali denar zanj.
Pred božičnim praznikom (1901) počil je mali zvon. Popisan je na strani 42 v tej kroniki.
(zapis v prejšnjem glasilu). Vsi smo želeli, da bi napravili veliki zvon nov. Pa stavila se
je nam dvojna težkoča nasproti. Prvi je prostor v zvoniku tako stisnjen, da se bode težko
napravil prostor za novi zvon, drugič pa nam je manjkal denar. Od kod vzeti kar
naenkrat 2300 gold. v tako majhni in revni fari. Bil sem pri g. zvonarju Samassu dvakrat,

pa on mi je moj načrt le odbijal ter rekel, da je to
neizpeljivo. Leta 1897 je bil namreč sam tukaj in je torej
dimenzije v zvoniku poznal. Čul sem pa že večkrat o
Janezu Vrhovniku iz Tunjic pri Kamniku, da je v tej stroki
izvežban. Pišem mu torej in ga povabim v tej zadevi.
Prijazni mojster pride, si prostor ogleda ter de: «Mav
težko bo šlo, pa bo že šlo.« Izmeri dimenzije in v kratkem
mi pošlje res mojstersko napravljen načrt za zvonove.
Hvala Bogu, ena težkoča bi bila torej premagana! Sedaj je
še druga: od kod vzeti denar?
Mislim in preudarjam, kako in kaj. »Exempla trahunt« (zgledi vlečejo) si mislim. Jaz
sam položim večji dar, potem se bodo že tudi drugi ogreli. Napravil in oznanil sem tale
načrt, ki se mi je hvala Bogu dobro obnesel: Stari zvon krog 150 gld, zavarovalnina 150
gld, župnik 200 gld, dolinci 449 gld, hribci 288 gld, dobrotniki/fantje, dekleta 200 gld,
Amerikanci krog 600 gld. Skupaj 2037 gld.
S tem so bili vsi zadovoljni ter rekli: »Da, da, tako bo pa že šlo.« Dobili so srčnost tudi
oni, ki so rekli, da je to nemogoče izvršiti.
Sklical sem može: enkrat dolince, drugikrat hribce, ter jim naznanil, koliko da bode imel
vsak prispevati in da bode še to malo lahko vplačal v dveh ali treh rokih. Tudi s tem so
bili zadovoljni. Na dolince sem naložil: celozemljak 15 gl, ¾ zemljak 12 gl, ½ zemljak
10 gl, ¼ z. z gl., kajžarji 5 gl., gostač 3 gl.
V hribih pa celozemljak 12 gl., ¾ zemlja 9 gl., ½ zemljak 7 gl., ¼ zem. 5 gl., gostač 2 gl.
Za druge prostovoljne darove pa sem poslal po fari polo v podpis. In res so podpisali še
nekaj čez 200 gold. Imena in zneski so zapisana v »Zapisniku«. Za farane v Ameriki pa
sem sestavil ganljiv oklic, katerega sem dal tiskati v 120 izvodih ter ga razdelil faranom,
nekaterim pa sem ga sam poslal.
*****************************************************************************************

URNIK VEROUKA ZA VEROUČNO LETO 2020/21
RAZRED
PREDŠ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DAN

URA

PONEDELJEK
PONEDELJEK
TOREK
TOREK
TOREK
TOREK
PONEDELJEK
PONEDELJEK
TOREK
PONEDELJEK

17.00
18.00
16.45
16.50
17.45
17.45
16.50
17.45
16.00
16.00

Vse informacije v zvezi z veroukom najdete na spletu:
https://zelimlje.donbosko.si/verouk-2020-2021/ .

SVETE MAŠE
dan
po 7. 9.
to 8. 9.
sr 9. 9.
če 10. 9.
pe 11. 9.
so 12. 9.
ne 13. 9.
po 14. 9.
to 15. 9.
sr 16. 9.
če 17. 9.
pe 18. 9.
so 19. 9.
ne 20. 9.
po 21. 9.
to 22. 9.
sr 23. 9.
če 24. 9.
pe 25. 9.
so 26. 9.
ne 27. 9.
po 28. 9.
to 29. 9.
sr 30. 9.
če 1. 10.
pe 2. 10.
so 3. 10.
ne 4. 10.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
Gradišče
19.00
19.00
13.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene
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
19.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

mašni namen
+ Janez in Ema Tomažin
+ Amalija Golob
+ Janez Fink in njegovi starši
+ Veronika Tomšič
- v zahvalo za uslišane prošnje
- za blagoslov v zakonu
+ Ana, obl. in Ivan Stražišar
++ starši Žmuc in Kisilak
- živi in ++ župljani
+ Anton Krivec, obl.
+ za Božji blagoslov v novem šolskem letu
++ starši Filej in Zupančič
+ Anton, obl. in Marija Rebolj
+ Helena Gutnik in Jože Jeršin, ml.
+ Janez Jamnik (Vrh)
+ Rudolf, obl. in ++ Jeršinovi
- živi in ++ župljani
+ Pepca Kastelic
+ Mihaela Sket (ob r.d.)
+ Milan Virant (d.d. Barbara in Miha)
+ Jelka Marinšek, obl.
- po namenu
+ Janez Podlipec (d. sin Jani)
- živi in ++ župljani
++ starši in bratje Lunder, Franci Bobnar in
Vida Lunder
+ Marija Rebolj
+ Albina in Franc Bambič
- po namenu
+ Ciril Gregorič (Žpk)
+ Andrej Rigler, obl.
++ iz družine Štebljaj
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani

