4. 7. 2021

št. 7

------------------------------------------------------------------------------------------------POJDITE SAMI ZASE V SAMOTEN KRAJ IN SE ODPOČIJTE!
Povabilo v naslovu so Jezusove besede, ki jih izreče svojim izmučenim učencem v
evangeliju ene od julijskih
nedelj.
Kot zapiše evangelist, »je
mnogo ljudi prihajalo in
odhajalo, tako da še jesti niso
utegnili. In odrinili so s
čolnom na samoten kraj.«
Takšen prizor mnogim izmed
vas najbrž ni neznan. Veliko
obveznosti v službi, skrb za
otroke, prevozi na treninge, v
glasbeno šolo, k verouku. Veliko različnih urnikov, ki jim je potrebno slediti. Kaj
hitro ste lahko na tem, da pozno zvečer ugotovite, kot Jezusovi učenci, »da še jesti
niso utegnili«.
Kot Jezusovi učenci tudi mi potrebujemo trenutke na »samotnem kraju«, trenutke
miru, sprostitve, drugačnega okolja in dnevnega ritma. Nenazadnje, tako smo
ustvarjeni. Bog, naš stvarnik je ob stvarjenju po končanem delu sedmi dan počival.
V ta namen nam je dana nedelja, za katero nas tretja Božja zapoved vabi, naj jo
posvečujemo.
Danes se uveljavlja miselnost, da nas počitnice in z njimi povezan počitek veliko
stane in si ga zato ne moremo privoščiti. Počitek enačimo z dolgimi, razkošnimi
počitnicami, oziroma z dopustovanjem nekje daleč od doma.
Današnja družba je žejna zabave in počitnic. Industrija raztresenosti zelo cveti in
oglasi prikazujejo idealen svet kot velik zabaviščni park, kjer vsi uživajo. Koncept
življenja, ki danes prevladuje, nima težišča v dejavnostih in prizadevnosti, ampak v
begu. Zaslužiti za to, da bi se zabavali, da bi bili zadovoljni. Podoba, zgled je
uspešna oseba, ki si lahko privošči široka in različna področja užitkov. (papež
Frančišek, v nagovoru 10. 9. 2018).

Za mnoge izmed nas, ki smo odraščali v kmečkem okolju, so bili dnevi poletnih
počitnic dnevi počitka, pa čeravno smo jih preživljali ob vsakdanjem, včasih tudi
zelo napornem fizičnem kmečkem delu. Pa smo se teh dni vedno veselili. Veselili
zato, ker so bili drugačni, ker so v teh dneh odpadle skrbi, ki smo jih imeli preko
šolskega leta, ker smo počeli stvari, ki smo jih imeli radi, pa čeprav smo bili ob
večerih na smrt utrujeni.

Dopust naj bo za vsakogar izmed nas »posvečeni čas«, čas v katerem ne bi bežali od
svojih obveznosti, ampak naj bo to trenutek hvale. Trenutek, ko pogledamo nazaj v
prehojeno pot in si rečemo: Kako lepo je življenje, koliko lepih stvari nam je bilo
omogočeno narediti, kaj vse smo doživeli. Je trenutek blagoslova.
Vsak posameznik ali družina si po svoje organizira dopustniške dneve. Naj v njih ne
manjka tudi trenutkov na samotnem kraju, trenutkov počitka v prijateljstvu s
Stvarnikom, trenutkov zahvaljevanja in blagoslova.
Prijetne in blagoslovljene počitniške dni želim!
župnik Drago
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 5. julij, zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Nedelja, 25. 7., Krištofova nedelja, po obeh mašah bomo blagoslovili avtomobile.
Darovi ob blagoslovu avtomobilov so namenjeni za Mivo, ki skrbi za nakup vozil za
misijonarje.
• 23. do 29. avgust, poletni oratorij.
*****************************************************************************************

»ORIGINALEN SEM«, ORATORIJ 2021
V naši župniji bo oratorij letos potekal od 23. do 29.
avgusta. Letošnji oratorij nosi naslov »Originalen sem«.
Junak oratorija je blaženi Carlo Acutis. Gre za prav
posebnega in sodobnega svetnika, saj je verjetno edini med
njimi, ki se lahko pohvali, da je v prostem času rad
programiral. Carlo je pri 15 letih umrl šele leta 2006. Po eni
strani je bil običajen najstnik, ki je imel rad računalnike in
gledal filme. Po drugi strani je bil v marsičem izjemen.
Zaradi njegovega globokega odnosa z Bogom, žive vere,
dobrosrčnosti in čudežev, ki se dogajajo po njegovi smrti, so
ga ljudje že kmalu prepoznali za svetnika. Za blaženega je
bil razglašen lani, oktobra 2020.
Prijavnico na oratorij najdete na https://oratorijzelimlje.si/,
ali na v cerkvi na polici pod oglasno desko.
****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
11. 7.

18. 7.

Smrjene

Milka Levec,
Mira Žužek,
Milena Stražišar

25. 7.

Želimlje

Smrjene

Ivanka Krivec,
Urška Oven, Ana
Mehlin, Vesna
Garvas - Kastelic

1. 8.

Smrjene

Darinka Krnc,
Barbara Intihar,
Stanka Verlič;
Monika, Suzana
Štebljaj
Tončka Kadunc,
Tina Garvas
Levičnik,
Marija Knez

V Cerkvi pozdravljamo novi članici: Julija Povirk, Ljubljana; Lina Stopa,
Ljubljana
V večnost je odšel: Uroš Jamnik, Vrh
****************************************************************************************

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Kočevska cesta naj bi se v prihodnjih letih mimo naših
krajev razširila s tretjim pasom. Kdaj in kako so se
odločili za gradnjo le te, najdemo zanimiv zapis v
župnijski kroniki
Okrajni cesti vodita sedaj skozi faro dve; ena v dolini, nova
pa povrhu Rebri. Do leta, menim da 1877 je bila samo cesta v
dolini. Bil je po njej jako živahen promet, ako pomislimo, da
se je po njej skozi Želimlje iz Ljubljane in v Ljubljano izvažalo in uvažalo vse blago
za ves veliki kočevski okraj. Seveda je bila cesta za tako velik promet malo preozka.
Poklicani krogi so jeli misliti na to, tako da bi se dala cesta zboljšati. Stali so pred
alternativo: ali naj se cesta v dolini popravi in razširi, ali pa naj se napravi čisto nova
cesta po vrhu Rebri. Inženir, ki je imel to vprašanje rešiti, je preračunal, da bi stalo
razširjevanje stare ceste trideset tisoč, med tem ko bi se dala po vrhu izpeljati
popolno nova cesta za petindvajset tisoč. Seveda so se deželni poslanci odločili raje
za manjšo svoto pa bolj ugodno progo, ker s tem so se ognili groznih red po
turjaškem klancu. Kako pa se tudi učeni gospodje z računi zmotijo, se je tukaj
pokazalo. Nova cesta je stala do 90.000! Sploh je bila to nesrečna misel delati novo
cesto, ko so morali g.g. poslanci že slutiti, da ni več daleč oni čas, ko se ima graditi
dolenjska železnica. Tolika svota! In koliko povzroča deželi zopet stroškov
vsakoletno vzdrževanje!?
****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 5. 7.

če 8. 7.

ura/kraj
19.00
19.00
Smrjene
19.00
Vrh
19.00

pe 9. 7.

19.00

so 10. 7.

19.00

to 6. 7.
sr 7. 7.

ne 11. 7.
po 12. 7.

7.30
10.00
19.00

mašni namen
+ Tine, Marija in Franc Glinšek
+ Majid Hejja (d.d. sosedje)
- poljska m.
+ Marija Zupančič, obl.
+ Andrej in Alojzija Virant
+ Franc Drobnič SDB (d.d. Zidarjevi)
+ Franc Kolenc, obl.
+ Uroš Jamnik, 7. d.p.p.
- živi in ++ župljani
+ Ana in Alojz Mehlin
+ Matild Domić SDB, ob r. d.

sr 14. 7.

19.00
Smrjene
19.00
Gradišče

če 15. 7.

19.00

pe 16. 7.

19.00

so 17. 7.

19.00

to 13. 7.

sr 21. 7.

7.30
10.00
19.00
19.00
Gradišče
19.00
Smrjene

če 22. 7.

19.00

pe 23. 7.

19.00

so 24. 7.

19.00

ne 18. 7.
po 19. 7.
to 20. 7.

sr 28. 7.

7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
Smrjene

če 29. 7.

19.00

pe 30. 7.

19.00

so 31. 7.

19.00

ne 1. 8.

7.30
10.00

ne 25. 7.
po 26. 7.
to 27. 7.

- v zahvalo (M. F.)
- poljska m.
- v zahvalo (A. G.)
+ Jože Jakič (d. Jože Jeršin z družino)
- poljska m. (Plesa)
+ Janez Podlipec (d. družina Traven)
+ Jelka Marinšek
+ Ivan Golob (d.d. domači)
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani
+ Janez, obl. in Jožefa Marucelj
- poljska m.
- za zdravje
+ Robert Staudacher
+ Marija Juha (d. družina Jakič)
- za zdravje in srečno bivanje v tujini
+ Jožica Senegačnik (d. družina Padar)
+ Franc Drobnič (d. družina Giovani)
+ Alojzija Cankar, obl.
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani
+ Uroš Jamnik, 30. d. p.p.
+ Jože in Frančiška Gačnik
+ Jurij Kobe, obl.
++ salezijanski duhovniki
+ Marija Rebolj (d.d. družina Adamič in F. Jakič)
+ Stana Škulj (d.d. domači)
+ Marija in Ciril Gregorič
+ Ivana Virant (Klada)
+ Franc Glinšek (d. družina Kramar)
- živi in ++ župljani
+ Jože Jakič, obl.

