31. 1. 2021

št. 1-2

------------------------------------------------------------------------------------------------ŽENE NAS UPANJE
Vrhovni predstojnik salezijancev Ángel Fernández Artime nam v vezilu za leto 2021
poda nekaj spodbudnih misli za čas v
katerem živimo. Takole pravi:
»Zaprti v lastni mehurček, sumničavi
in prestrašeni se ljudje ne srečujejo
več. Ne namenijo si pogleda ali
besede. Ohromljeni in zaprti so kot
celotna družba. Vemo, da ni možno
potovati, da se ne moremo srečevati.
Lahko bi rekli, da se je »globalna
vas« ponovno vrnila v skupek
majhnih individualnih »vasic«. Vsak
misli le nase in je sumničav do drugih. Res je, zidov ni več, toda lastna zaščita prinaša
vedno večjo oddaljenost. Sporočila, ki jih prinašajo sredstva družbenega obveščanja,
vplivajo na nas: močni smo, vse bo šlo v redu, moramo zaupati vase ... Kot da bi bila vsa
rešitev iz tega položaja samo v naših rokah. Ali res mislimo tako? Nas kristjane, može in
žene, je želel in ljubi Bog, da bi odražali njegovo dobroto, žarek upanja, ki nas vrača k
velikemu upanju, ki je Bog. Skušajmo torej odsevati Božjo ljubezen … Odsevajmo to
luč, ki dela vse reči nove. Postanimo tista roka, ki pomaga spreminjati vrednote in vizijo.
Spremenimo individualizem v bratstvo in solidarnost. Preidimo od delitev k edinosti, od
sporov, nespoštovanja in delitev k združevanju moči in harmonije. Preidimo od
malodušja in pesimizma k zaupanju in upanju. Namesto zaprtosti, ko drug na drugega
gledamo kot na nevarnost in nasprotnika, odprimo naša vrata in srca za sprejemanje. Od
praznine k obzorju presežnega. Verjamemo v sonce, ki večno razsvetljuje. Toda, ali smo
ga sposobni videti? Predvsem pa, ali lahko svetu pokažemo njegove sadove? Sonce daje
rast, vse napolni z rožami in Božje sonce nam podarja novo pomlad. Da, novo pomlad
… Smo ljudje pomladi ali jeseni? Bog nam govori po tolikih ljudeh pomladi, ljudeh, ki
znajo in so znali živeti z upanjem. Pomislimo na našega očeta don Boska, ki ga je ta
krepost gnala vse življenje, ko se je soočal s tolikimi težavami, stiskami in bolečinami.
Naučil nas je, da nam pot vere in upanja daje potrebno moč za ukrepanje, za pomoč in
spreminjanje reči ali vsaj za njihovo omejitev. Don Bosko je gledal preko težav. Moč za
pogled v daljavo sta mu dajala vera in upanje. Pomislimo na čas kolere. Nekateri so se
ukvarjali samo sami s sabo in s svojimi potrebami, don Bosko in njegovi fantje, tako kot
mnogi drugi, pa so garali in pomagali vsem, da bi premagali tragedijo.
Nihče se ne reši sam. Če imaš nekoga, ki te ljubi, se rešiš. Vsi imamo Boga, ki nas
globoko ljubi. Svet brez Boga, je svet brez upanja. Zato predlagamo pot pristne vere, da

bi se lahko usposobili v upanju. Izurimo se torej v upanju, saj vemo in čutimo, da je Bog
z nami.
Odkrijmo upanje v molitvi, kjer ponovno odkrijemo srečanje z Jezusom. Molitev, ki je
poslušanje in srečanje z Bogom, molitev, ki ima moč, da nas spremeni, odpre naš um in
srce in nas napolnjuje z zavedanjem, da nikoli nismo sami. Iščimo jo v dejavnostih,
naporih, vsakdanjem življenju, saj so to kraji, kjer se naučimo upati. Ko človek hoče
spremeniti položaj, tega ne počne preprosto tako, da le upa, temveč z zaupanjem in
upanjem gleda in sanja, da bi videl sad lastnih prizadevanj. Odkrijmo ga v trpljenju in
bolečini. To so resničnosti, ki nam mnogokrat namesto odvračanja omogočijo, da se
odpremo upanju.
V največjih krizah izgine toliko stvari, toliko »gotovosti«, za katere smo mislili, da jih
imamo. A velike evangeljske vrednote ne izginejo … Na dan, ko se bo vse končalo, bo
lepo spoznati, da ni bilo nič izgubljenega, noben nasmeh, solza, napor, molitev. Ko bo
Bog izrekel zadnjo besedo blagoslova: »Glej, vse delam novo«, tedaj bomo jokali. Da,
jokali od veselja, ker smo zaupali, ker smo v težavah in krizah vanj polagali svoje
upanje.«

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

NEKAJ PODATKOV IZ STATISTIKE NAŠE ŽUPNIJE ZA LETO 2020
• V letu 2020 je bilo v župniji 13 krstov, od tega 9 iz domače župnije, 4 pa iz drugih
župnij.
• Dva para sta sklenila zakrament
cerkvenega zakona.
• V letu 2020 je umrlo in bilo cerkveno
pokopanih 10 župljanov: 5 moških in 5
žensk. Trije so bili prevideni, 7 pa jih je
umrlo neprevidene smrti.
• Razdeljenih je bilo okrog 5.500 svetih
obhajil.
*****************************************************************************************

V PRETEKLEM LETU JE BILO NAREJENO …
V prvi polovici lanskega leta je bilo v t. im. levi zakristiji montiranega nekaj pohištva.
Manjša čajna kuhinja je bila podarjena. Predelali in montirali so jo domači mojstri. Poleg
tega je v istem prostoru bila postavljena tudi nova večja omara za hrambo ministrantskih
oblek in oltarnih prtov. Zahvaljujoč se skrbnim gospem imamo v naši župniji prte zares
zgledno urejene. Sedaj so prti
dobili tudi primerno omaro.
Prej so bili shranjeni v
propadajoči omari na koru.
Jeseni, v oktobru je bila
prepleskana
notranjost
župnijske cerkve. Ker je
trenutna finančna situacija
dovoljevala, smo se lotili še

saniranja zgornjega dela zvonika, kjer se je krušil in odpadal okrasni venec. Zvonik je bil
do višine ostrešja tudi na novo prepleskan. V času pleskanja so bila obnovljena vrata
tabernaklja, predelano je bilo projekcijsko platno. Zadnja klop v obeh vrstah je bila na
zunanji strani skrajšana, da se je pridobil prostor med stebrom in klopjo za potreben
prehod. Temu primerno je bil predelan tudi lesen pod pod klopmi.
*****************************************************************************************

NAČRTI ZA PRIHODNOST
Kot na vseh drugih področjih je tudi na gospodarskem področju župnije situacija v tem
času nejasna in nepredvidljiva. Tako je tudi težje načrtovati investicije. Pa vendar je
smiselno, da se načrte pripravi, potem pa se
jih uresniči v okviru danih možnosti. Tako
v prihodnosti zremo v obnovo fasade na
župnijski cerkvi. Obiskovalci cerkve se
najbrž strinjate, da fasada zares kliče po
obnovi. Pred obnovo fasade je smiselno
zamenjati še štiri okna na sprednji steni
zvonika (nad glavnim vhodom), ki so
povsem dotrajana. Prav tako je potrebno
zamenjati tudi polkna v zvoniku.
Zgoraj naštete stvari so obiskovalcu cerkve
na daleč vidne. Čaka pa nas obnova še nečesa, kar je skrito očem obiskovalca. To je
ureditev zvonjenja. Sam sistem zvonjenja (mehanika in avtomatika) sta že zelo v letih in
dotrajani. Potrebno bi bilo zamenjati kemblje na vseh treh zvonovih, zamenjati vsa
kladiva za bitje, na novo urediti pogone zvonov in namestiti novo avtomatiko. Ponudba
za prenovo zvonjenja je že narejena, vendar gre za precej visoke zneske. Tako bo to delo
moralo še nekaj časa počakati.
*****************************************************************************************

ZAHVALA
Iz srca se zahvaljujem vsem, ki v mesecih
pandemije, upoštevajoč ukrepe, prihajate k
delavniškim mašam in k nedeljskemu obhajilu
in prispevate svoj dar za vzdrževanje župnije.
Z vašimi darovi župnija lahko pokriva tekoče
stroške, ki ostajajo, kljub dejstvu da župnija
deluje v omejenem obsegu.
Hvala tudi vsem, ki darujete za svete maše.
Bog lonaj!
*****************************************************************************************

V večnost so odšli: Marija Starc, Vrh; Samo Peter Sket, Želimlje; Franc Drobnič,
salezijanski duhovnik, nekdanji želimeljski župnik

SVETE MAŠE
dan
po 1. 2.
to 2. 2.
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6.45
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vernikov
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19.00
19.00
19.00
19.00

so 13. 2.

19.00

ne 14. 2.

6.45
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vernikov

po 15. 2.
to 16. 2.
sr 17. 2.
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pe 19. 2.
so 20. 2.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

ne 21. 2.

6.45
v kapeli, brez
vernikov

po 22. 2.
to 23. 2.
sr 24. 2.
če 25. 2.
pe 26. 2.
so 27. 2.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

ne 28. 2.

6.45
v kapeli, brez
vernikov

mašni namen
+ Samo Sket, 30. d.p.p.
+ Janez Adamič (d. družina Jakič)
++ iz družin Jakopin in Hren
+ Jože Jakič (d. Jože Jeršin z družino)
- po namenu (A. G.)
+ Franc Krivec
- živi in ++ župljani
+ Stana Škulj (d.d. Damjanini sodelavci)
+ Ana, obl. in Ivan Kranjec
+ Anton Korošec, Marija in Janez Fink, obl.
+ Ljudmila, obl. in ++ Jeršinovi
- po namenu (M. J.)
++ iz družin Virant in Lovšin
+ Franci, obl. in Jožica Hrastnik (d. družina
Krašovec)

+ Alojz Škulj
- živi in ++ župljani
+ Nežka, obl. in Jože Štefančič
+ Franci, obl., Katarina in Jože Jakopin
+ Marija Mohar
+ Matild Domić SDB
+ Janez Jeršin, obl. in Frančiška Vesel
+ Angelica Robson, r. Mežnaršič
++ starši Novak
- živi in ++ župljani
+ Jože Škrjanc, obl.
+ Emilija Škrjanec, obl.
+ Jože Trontelj, obl. in starši
+ Jože in Frančiška Gačnik
+ Ana in Ivan Stražišar, obl.
+ Franc Perhaj, obl.
+ Milan Virant (d.d. domači)
- živi in ++ župljani

