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MARIJA, POMAGAJ NAM SLEHERNI ČAS!  
Mesec maj je v ljudski 

modrosti in izročilu že od 

nekdaj občudovan in 

opevan. Vse brsti, narava se 

dokončno prebudi in zaživi 

v svoji raznobarvni lepoti. Iz 

vsake najmanjše pore vznika 

novo življenje, ki je v 

začetku svoje rasti v 

jutranjem hladu in močnem 

vetru tako krhko, a vendar 

polno moči. Razumljivo je, 

da so naši predniki ravno mesec maj posvetili Mariji, ki nosi v sebi 

življenjsko moč vsega človeštva. Ki ljubi življenje in razume krhkost 

človeškega življenja. Ki je bila krhka in nežna, izbrana za mater vsega 

človeštva. 

V mesecu maju častimo Marijo na poseben način. Tej majski pobožnosti 

pravimo šmarnice. Ime je dobila po cvetlici šmarnici, ki cveti v začetku 

maja. Šmarnična pobožnost je ena najbolj poznanih in tudi najbolj 

priljubljenih pobožnosti na Slovenskem. Ker gre za ljudsko pobožnost, jo 

lahko verniki vodijo sami, brez duhovnika. Ljudske pobožnosti so oblike 

bogoslužja, s katerimi se težko razumljive verske resnice poenostavi in 

ljudem predstavi na čimbolj preprost in razumljiv način. So izraz vere ljudi 

in vernike približajo Bogu. Tako je pobožnost do Marije pot k Jezusu. V 

mesecu maju je naša pozornost usmerjena k Mariji in po njej k Jezusu. 

V zadnjih desetletjih so šmarnična branja postala tudi neke vrste kateheza za 

otroke. Šmarnice za otroke so še posebej zanimive in privlačne, saj 

vključujejo še dodatne naloge in dejavnosti. 

Glede na razmere v katerih živimo, se ni potrebno spraševati, česa naj 

prosimo Marijo. Ne bojmo se ji zaupati svojih stisk in težav. Nenazadnje je 

bila v mnogih stiskah tudi ona v času svojega življenja in nas še kako dobro 

razume. 



V mesecu maju bomo pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajali tudi 

prošnje dneve. Še ena priložnost, da se v ponižnosti svojih src zavemo 

človeške krhkosti in nemoči in se v svojih prošnjah po Mariji in svetnikih 

iskreno obračamo k nebeškemu Očetu po blagoslov in tolažbo. 

Blagoslovljen šmarnični mesec želim!    

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

ŠMARNICE ZA OTROKE 

Zgodba se ponavlja. Kakor lanskega maja, 

se tudi letos otroci k šmarnični pobožnosti 

še ne bodo zbirali v cerkvah. Zato so otroci 

(in otroci po srcu) povabljeni, da šmarnični 

zgodbi prisluhnejo vsak večer ob 19.00 na 

Facebook strani župnije Želimlje: 

https://www.facebook.com/zupzelimlje. 

Letošnje šmarnice nosijo naslov »Svetniki 

so bili čisto (ne)navadni ljudje.« Angel 

Serafinček otrokom na simpatičen in 

duhovit način pripoveduje in skupaj z 

njimi odkriva življenjske zgodbe 

svetnikov, začenši s sv. Jožefom, pa vse do 

tistih, ki so bili za svete oz. blažene 

razglašeni pred kratkim. Šmarnično 

zgodbo prebirajo naši zavzeti animatorji. 
 
*****************************************************************************************  

PROŠNJI DNEVI  

Cerkev tri dni pred praznikom 

Gospodovega vnebohoda obhaja 

tako imenovane prošnje dneve, 

katerih rdeča nit so maše in 

molitve za blagoslov polja, za 

lepo oz. primerno vreme in za 

Božje varstvo. V preteklosti, 

(ponekod še danes) so v teh 

dneh obhajali prošnje procesije. 

Pri procesiji so molili oz. peli litanije vseh svetnikov, v cerkvi pa je bila sveta 

maša za blagoslov polja, s prošnjo, da bi zemlja obrodila obilen sad, da bi 

bili obvarovani povodnji, potresa, kuge, lakote in vojske ... 

https://www.facebook.com/zupzelimlje


Pri nas v prošnjih dnevih (letos od 10. do 12. maja) obhajamo tako 

imenovane poljske maše (prva dva dneva na podružnicah, tretji dan v 

župnijski cerkvi) in se ob Jezusovi daritvi obračamo k nebeškemu Očetu s 

prošnjo za blagoslov nad nami in nad vsem, kar delamo. Letos imamo kar 

konkreten razlog za molitev v teh dneh. Prosimo, da čimprej mine »kuga 

današnjega časa«, pandemija koronavirusa. 
 

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

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

OBHAJANJE SVETIH MAŠ Z LJUDSTVOM V ČASU EPIDEMIJE  

COVID-19 

Za obisk nedeljske maše je potrebna prijava, ki jo opravite na spletni strani 

župnije. Če komu prijava ne uspe, naj pokliče župnika ali napiše sms.  

Po zadnjem navodilu SŠK je v naši cerkvi lahko naenkrat 10 

oseb / družin / oseb istega gospodinjstva. 

Morebitne spremembe glede udeležbe pri svetih mašah bodo 

objavljene na spletni in FB strani župnije Želimlje. 

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

V Cerkvi pozdravljamo nova člana: Anej in Lucija Kramar, Turjak 

V večnost so odšli: Vincencij Arko, Smrjene; Štefan Vinšek, Smrjene; 

Ivanka Marinčič, Gradišče 
 

**************************************************************************************** 
SVETE MAŠE 
 

dan ura/kraj mašni namen 

po 3. 5. 19.00 + Franc Drobnič SDB (d.d. Kranjčevi) 

to 4. 5. 19.00 + Samo Sket (družina Kisilak) 

sr 5. 5. 
19.00 
Vrh 

- na čast Sv. Duhu, za razumevanje in 
sprejemanje Božjih sporočil 

če 6. 5. 19.00 + Ana Miklič, obl. 

pe 7. 5. 19.00 + Marija Starc in Frančiška Vesel 

9. 5. Smrjene 

Veronika Kolbl, 

Marija Meglen, 

Dragica Gačnik 

23. 5. Vrh 
družina Jeršin, 

družina Starc 

16. 5. Smrjene 

Marija Pibernik, 

Petra Pavlin, 

Alojzija Kramar 

30. 5. Smrjene 

Marija Hejja, 

Martina Filej, 

Alenka Stražišar 



so 8. 5. 19.00 
+ Stana Škulj (Damjanini sodelavci) 
+ Jurij Senegačnik (d.d. Jakičevi) 

ne 9. 5. 
8.30 ++ starši Padar, Želimlje 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 10. 5. 
19.00 
Vrh - poljska m. (za Vrh) 

to 11. 5. 
19.00 

Gradišče - poljska m. (za Gradišče) 

sr 12. 5. 19.00 - poljska m. (za Želimlje) 

če 13. 5. 19.00 
+ Marijan Omerzel 
+ Marija in Ciril Gregorič 

pe 14. 5. 19.00 
- za zdravje (Levec) 
+ Franc Glinšek (d. družina Šterbenc) 

so 15. 5. 19.00 + Dragica, obl. in Niko Padar 

ne 16. 5. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Ivan Giovani, obl. 

po 17. 5. 19.00 + Branko Merc, obl. 

to 18. 5. 19.00 
+ Stane Okorn SDB (d.d. Šterbenčevi) 
+ Janez Podlipec (d.d. Golobovi) 

sr 19. 5. 
19.00 

Smrjene - poljska m. (za Smrjene) 

če 20. 5. 19.00 
- za blagoslov dela in ljudi – Cente 
+ Marija Juha (d. F. Jakič) 

pe 21. 5. 19.00 + Jože Hribar, obl. 

so 22. 5. 19.00 
+ Milan Virant (d. nečakinja Vida) 
+ Ivan Starc (d.d. vaščani Vrha) 

ne 23. 5. 
7.30 + Stane Novak 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 24. 5. 19.00 
+ Franc Drobnič SDB (d. družina Strlekar) 
+ Marija Rebolj (d.d. domači) 

to 25. 5. 19.00 + Marija in Anton Skuk 

sr 26. 5. 19.00 
- v zahvalo 
+ Majda Pajnič (d. J. Senegačnik) 

če 27. 5. 19.00 + Jože Okorn, obl. 

pe 28. 5. 19.00 - poljska m. (Želimlje) 

so 29. 5. 19.00 + Vida Terbovšek, obl. in Radovan Gorenc 

ne 30. 5. 
7.30 + Anton Kramar, obl. in starši 

10.00 - živi in ++ župljani 

 


