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------------------------------------------------------------------------------------------------MOLI, MOLI ROŽNI VENEC …
'Moli, moli rožni venec, ljubljeni slovenski
krov, zvesto nad teboj počival bo Marijin
blagoslov.'
Tako se glasi odpev stare slovenske pesmi,
ki opeva molitev rožnega venca.
Mesec oktober, ki ga začenjamo, je mesec
rožnega venca. Sedmega oktobra goduje
Rožnovenska Mati Božja in zato prvo
nedeljo v oktobru obhajamo rožnovensko
nedeljo.
Papež Frančišek nas je že v letošnjem
maju povabil k molitvi rožnega venca s
priprošnjo k nebeški materi Mariji v času
pandemije koronavirusa. Vabi nas, da
odkrijemo lepoto molitve rožnega venca
po domovih. To lahko storite, pravi papež,
skupaj ali posamič. V obeh primerih pa je skrivnost, kako to storiti: preprostost; in
zlahka najdete, tudi na spletu, dobre opise molitve, ki jim lahko sledite.
Pandemija se nadaljuje, celo zaostruje. Tako je še kako na mestu, da v letošnjem oktobru
v molitev rožnega venca vključimo prošnjo k Mariji za zdravje, za vse, ki so oboleli, za
vse, ki skrbijo za bolnike in za Božje varstvo pred boleznijo. Zagotovo pa bo iz vsakogar
izmed nas ob molitvi rožnega venca privrelo še mnogo drugih prošenj, ki jih bomo med
prebiranjem jagod rožnega venca »podajali« Mariji, da jih ona izroči svojemu sinu
Jezusu.
Marsikdo hitro pomisli, da je rožni venec zastarela molitev ali pa se sprašuje, kakšen
smisel ima brezkončno ponavljanje zdravamarij in očenašev. Mladi danes težko
odkrijejo smisel te molitve. Kajti danes se nam vendar vsem mudi in vsako stvar je
potrebno napraviti čim hitreje, oziroma se lotiti le tistih opravil, ki so nujna, sicer nam
zmanjka časa. Po drugi strani vsi dobro vemo, da veliko časa zapravimo za stvari, ki so
povsem nenujne, včasih celo nepotrebne. Ure in ure sedimo za različnimi elektronskimi
napravami, ki nam čudovito služijo, vendar nas pogosto privežejo nase tudi takrat, ko bi
lahko počeli kaj pametnejšega, kaj bolj potrebnega. Kaj ko bi se vsaj za nekaj trenutkov
dneva (10 - 20 min) navezali na rožni venec, na to tako preprosto »napravico«, ki nam
pomaga, da se bolj zbrano in umirjeno povežemo z Bogom, ko premišljujemo o
pomembnih dogodkih našega odrešenja, obenem razmišljamo o sebi, v našo molitev pa
vpletamo tudi vse, za katere se nam zdi, da potrebujejo naše molitve.

Morda ne boste imeli prilike, da bi vsak dan zmolili cel del rožnega venca, gotovo pa
boste našli čas vsaj za eno desetko te molitve. Naj bo v tem mesecu rožni venec naša
globoka medsebojna vez.

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

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
11. 10.

Smrjene

18. 10.

Želimlje

Ivanka Krivec,
Urška Oven, Ana
Mehlin, Vesna
Garvas - Kastelic
Ivanka Dobravec,
Štefka Podlogar,
Albina, Katja
Šmuc

25. 10.

Želimlje

Irena Golob,
Andreja Okorn,
Marija Jakič

1. 11.

Gradišče

Ana Grm,
Marija Merc,
Suzana Vasić

BRANJE BERIL
NEDELJA
11. 10.

NEDELJA
18. 10.

7.30
10.00
7.30
10.00

Matevž Jeršin
Franci Kramar
Marija Jakič
družina Sajovec
Anka Gačnik
Jože Okorn
Majda Končan
Janez Stražišar

NEDELJA
25. 10.

7.00
10.00
7.30

NEDELJA
1. 11.

10.00

Andreja Okorn
Ana Novak
Petra Giovani
Jože Senegačnik
Darja Golob
Rok Grm
Martina Padar
Andrej Šmuc

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 19. oktober, ob 19.30 molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
****************************************************************************************

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
V preteklem glasilu smo pisali o zbiranju denarja za
nov veliki zvon, potem ko je konec leta 1901 počil mali
zvon. Tokrat objavljamo pismo, ki ga hrani kronika, v
katerem se je takratni župnik Lesjak obrnil na pomoč
pri zbiranju darov za novi zvon na rojake v Ameriki.
Tako se glasi njegovo pismo:
Dragi rojaki!
Ravno za božične praznike ubil se nam je mali zvon.
Srčna želja vseh faranov je, da se ta zvonec več ne povrne
na svoje mesto, temveč, da se napravi veliki nov zvon nov. Sedanji veliki zvon s težo 10
stotov res ne pristoja lepi farni cerkvi. Novi zvon bi moral imeti težo 23 stotov, da bi se z
ostalima lepo vjemal. Stroški so preračunjeni na 2100 gold. Toda od kod vzeti to svoto?
Saj veste, dragi rojaki, kako trda nam gre v domovini za denar! Pa vendar ne obupamo.
Storili bomo kar je največ v naši moči. Porazdelili bomo večje zneske na posamne
posestnike; pa tudi dobrotniki so nam obljubili svojo pomoč. Tako nam je neki dobrotnik

obljubil v ta namen 200 gld. Pa tudi drugi manjše svote. Vendar pa ne bomo mogli izvrši
svojega sklepa, ako nam Vi, dragi rojaki, ne prihitite na pomoč. Vemo dobro, da imate
tudi v Ameriki svoje sklade v dobrodelne namene. A vendar domača farna cerkev vam je
mnogo bolj pri srcu. Tukaj ste bili krščeni, tukaj pri prvem svetem Obhajilu. Tukaj bode
večini imej Vas pa tudi novi zvon pel pri spremstvu k zadnjemu počitku.
Prosimo Vas torej kar najsrčnejše, pridite nam na pomoč! Naj podari vsak faran vsaj 4
do 5 dolarjev. Prosite pa tudi sosede in prijatelje. Saj se sv. Vidu splošno priporočajo za
srečno zadnjo uro. Kako veselo bode Vas pozdravljal novi zvon s svojim glasom pri
Vašem povratku v domovino! Veseli bodete pa tudi Vi, ker ga bodete lahko imenovali
svojega sorodnika; češ: saj sem ti tudi jaz izdatno pripomogel do tvojega življenja!
Prispevke z imeni darovalcev pošljite ali na svojce ali pa na farni urad v Želimljah. Za
vsak dar: tisočkrat hvala in Bog povrni!
Farno predstojništvo v Želimljah
dne 2. svečana 1902.
Vsi farani.
Anton Lesjak, župnik.
*****************************************************************************************

V Cerkvi pozdravljamo novega člana: Tine Brlan, Smrjene
V večnost sta odšla: Janez Duščak, Brezje/Smrjene; Danijela Gorjup, Gradišče
***************************************************************************************

MAŠNI NAMENI
Daritev svete maše je krona vseh
naših molitev, je najbolj vzvišena
oblika naše zahvale Bogu. Pri
vsaki sveti maši se Jezus za nas
daruje in se nam daje v duhovno
hrano. Na oltar, ki predstavlja
Jezusa, pri vsaki maši poleg
liturgičnih darov (kruha in vina)
polagamo svoje zahvale, molitve, želje in prošnje. Pri maši vsi navzoči molimo in
prosimo drug za drugega, Jezus na oltarju pa nas povezuje tudi z vso vesoljno
Cerkvijo. Med evharistično molitvijo nebeškemu Očetu priporočamo tudi naše drage
rajne, ki jim podarjamo najlepše darilo – Jezusovo daritev. Zato tudi namenjamo
svoj dar za mašo, da pri njej duhovnik skupaj z zbranim občestvom moli za rajne, pa
tudi po drugih namenih darovalcev. V naši župniji se je uveljavila lepa in plemenita
navada, da ob pogrebu pokojnika domači, sorodniki, sosedi in prijatelji namenijo
svoj dar za mašo za rajnega od katerega se poslavljajo.
Ker je v zadnjem obdobju tudi drugih mašnih namenov nekoliko več, je maše
darovane ob pogrebih precej težko uvrstiti v koledar. Zato smo se na ŽPS-ju
dogovorili, da bi občasno oznanili dva mašna namena; prvemu mašnemu namenu bi
dodali še eno mašo, darovano ob pogrebih. Pri maši bomo molili za vse naštete
rajne, drugi mašni namen pa bo v istem dnevu opravil duhovnik v naši kapeli.
Hvala vsem, ki darujete za svete maše. S tem izkazujete tudi svojo naklonjenost in
dobroto duhovnikom, ki se v veliki meri preživljajo prav z darovi od mašnih
namenov.

SVETE MAŠE
dan
po 5. 10.
to 6. 10.
če 8. 10.
pe 9. 10.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
Vrh
19.00
19.00

so 10. 10.

19.00

sr 7. 10.

če 15. 10.
pe 16. 10.

7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Gradišče
19.00
19.00

so 17. 10.

19.00

ne 11. 10.
po 12. 10.
to 13. 10.
sr 14. 10.

če 22. 10.
pe 23. 10.

7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00

so 24. 10.

19.00

ne 18. 10.
po 19. 10.
to 20. 10.
sr 21. 10.

ne 25. 10.
po 26. 10.
to 27. 10.
sr 28. 10.
če 29. 10.
pe 30. 10.
so 31. 10.
ne 1. 11.

7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
14.00

mašni namen
- v zahvalo
+ Nežka Kranjc
+ Jože Marinšek (d. Marjan Ahlin)
+ Jože Jakič (d. Jože Jeršin z družino)
+ Andrej Virant, obl.
+ Niko in Dragica Padar
+ Janez Duščak, 30. d.p.p.
- živi in ++ župljani
+ Ana, obl., Anton in Tonček Garvas
+ Jože in Frančiška Jakič (d.d. Mikličevi)
+ Frančiška Vesel, obl.
++ starši in stari starši Jamnik
++ starši Šega in teti Urška in Angela
+ Ivan, Andrej in Tomaž Primožič
++ starši in brat Krivec
+ Jožefa Marinšek (d.d. Arkovi)
- za zdravje in srečen porod
- živi in ++ župljani
+ Marija Juha (d. družina Adamič)
+ Ivan in Ana Stražišar
+ Marjan Bregar
+ Stanislava Škulj (d. družina Rebolj)
+ Alojz Miklič, obl.
+ Janez Podlipec, obl.
+ duh. Stanislav Perčič
- živi in ++ župljani
+ Ivica Novaković, obl.
+ Marija Tancek, obl
++ Omejc in Klobučar
++ Padarjevi
+ Ivan Golob (d.d. domači)
++ iz družin Virant in Lovšin
+ Ljudmila Jamnik
- živi in ++ župljani
+ Andreja Žužek
+ Janez in Ema Tomažin

