1. 8. 2021

št. 8

------------------------------------------------------------------------------------------------DUŠA, LE POJDI Z MANO!
Poletni čas nas vabi in tudi razmere v povezavi s korona virusom nam trenutno
dopuščajo, da poleg oddiha poglobimo
tudi svoje duhovno življenje. Ko
raziskujemo nove kraje, radi zavijemo
v kakšno cerkev, pa tudi obiščemo
večje romarsko svetišče. Sploh pa nas
avgust s svojim čudovitim praznikom
Marijinega vnebovzetja rad zvabi na
romanje. Prav tako naslednji praznik
Marijinega rojstva ali Mali šmaren (8.
september).
Danes ni več samoumevno, kaj je to
romanje. Nekateri rečejo, da gredo na izlet. Romanja imajo dolgo zgodovino.
Romali so že Judje v spomin na dolgo potovanje njihovih prednikov proti
»obljubljeni deželi«. Tudi Jezus je s starši vsako leto romal v Jeruzalem. Katoličani
smo najprej poznali spokorna romanja, kjer je bilo dolgo potovanje oblika pokore za
storjene grehe. Iz tega se je pozneje razvila navada, da se je vernik zaobljubil
obiskati določen posvečen kraj v zahvalo za Božjo pomoč v stiski. Spokorno
romanje je bilo od osmega stoletja dalje najhujša kazen. V primeru hudih zločinov je
moral grešnik potovati peš do papeža, ki mu je določil kazen in ga odvezal greha. V
poznem srednjem veku, ko so bili vsi verniki prepričani, da nosijo kakšno krivdo, so
vsa romanja postala spokorna; verniki niso več hodili v Rim, samo da bi pobožno
počastili grobove prvih apostolov, pač pa so hodili predvsem po »odpuščanje
grehov«. Tako se počasi izoblikujejo trije glavni cilji romarjev: Jeruzalem, Rim in
Santiago. Ker pa niso vsi verniki imeli možnosti za tako dolga romanja, so se začele
graditi »domače« Božje poti. Kot pove beseda, so to bile v začetku zares poti, to je
zaporedje cest in krajev, ki jih je bilo treba prehoditi do končnega cilja – cerkve ali
drugega nabožnega objekta. Prve take poti so si omislili Frančiškovi bratje ob vrniti
iz Palestine na Apeninski polotok in so bile tudi po naravni legi podobne krajem v
Sveti deželi. Navada se je hitro razširila, potovanje je bilo vedno krajše, zato pa bolj
pogosto posejano s postajami, ki so služile za oddih in molitev. Za vse je značilna
bolj ali manj dolga pot, ob kateri je več različnih kapel, ki so zgrajene na razglednih
točkah s skupno cerkvijo na koncu, kar daje še posebno prijeten vtis.
Ker smo danes ob številnih prevoznih sredstvih, s katerimi se pripeljemo do
romarskega kraja, skorajda pozabili na hojo, ki je bila nekoč pomemben del

romanja, je prav, da ohranimo vsaj duhovno držo spokornosti in stik s »svetim« v
svetišču. Marijino materinsko srce naj nas spodbudi k zaupni prošnji za spravo z
Bogom pri zakramentu svete spovedi. Čisto srce je temelj popolnega veselja. Čas
romanja, ki ga tako preživimo, ne bo samo čas, ki ga je treba preživeti, da nam ni
dolgčas, temveč postane čas milosti. (povzeto po: p. Danilo Holc, Glasilo ptujskih župnij, avgust
2019)

Da bi tudi mladim približali izkušnjo romanja (ne izleta), smo se v zadnjih letih na
romanje na Brezje podali z birmanci in jim ob vožnji z vlakom, peš hoji in
medsebojnem bogatenju v pogovorih med potjo in na koncu s sveto mašo poskušali
približati, kaj pomeni romati. Za marsikoga med njimi je to bila prva takšna
izkušnja.
Z željo, da se tudi vi v teh poletnih dneh podate na kakšno romarsko pot, vam želim
prijetne in blagoslovljene počitniške dni!
župnik Drago
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 2. avgust, zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• 23. do 29. avgust, poletni oratorij.
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE

8. 8.

Želimlje

15. 8.

Vrh

22. 8.

Smrjene

Eva, Magdalena
Dobravec,
Milena, Jožica
Kumše, družina
Trdan
družina Vesel,
Fani Pepić,
Marica
Novaković
Anica Mehlin,
Katja Brlan,
Lidija Garvas,
Lučka Miklič

29. 8.

Gradišče

Ana Grm, Marija
Merc, Suzana
Vasić

5. 9.

Želimlje

Jožica Šterbenc,
Marija Kramar

12. 9.

Smrjene

Tatjana Novak,
Jasmina Slatner,
Estera Sajovec

V Cerkvi pozdravljamo nove člane: Lana Traven, Želimlje; Andraž Potokar, Vrh
V večnost sta odšla: Mateja Jeraj Povše, Klada; Mijo Kosi, Grad/Goričko
****************************************************************************************

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Duhovnik in pisatelj Fran Saleški Finžgar je službo župnika v Želimljem nastopil 8.
oktobra leta 1902. Njegov prvi zapis v župnijski kroniki pa je šele maja leta 1907.
Zakaj je začel šele po tolikih letih s pisanjem kronike je zapisal
takoj v uvodu. Takole pravi:
Da se opravičim, zakaj utegnejo biti nekatere stvari po datumu
netočne, naj navedem žalostnosmešno historijo pričujoče knjige.
Moj sprednik Anton Lesjak je odnesel kroniko s seboj v Št. Jernej.
Opozoril sem ga večkrat, naj jo vrne, ker bi rad spotoma beležil vanjo.

Toda čakal sem do septembra 1906 zaman. Tedaj sem pisal potom župnega urada, naj se
mi vrne kronika, na to je odgovoril Lesjak sledeče: »Ja, ljub moj fajmošter, al oni so
pozabil, da je kronika popolnoma moja last tako papir kakor tudi tekst; le naj vse lepu
zamerkaju, vse dogodke zadnjega cajta, polj bode pa lepo prepisal, kadar bodo kroniko
dobil. Jo bodo že dobil kje čez štiri leta al pa še prej…«
Zoper tako duševno dekadenco sem moral nastopiti pravno pot po knezoškofijstvu,
katero je razsodilo dne 21. 9. 1906, št. 4352, da je tako postopanje nepravilno in
brzojavno pošto javilo tudi župniku Lesjaku. Nato je posestnik kronike poslal to knjigo v
Ljubljano nekemu gospodu, kjer sem jo jaz srečno dobil šele maja 1907.
****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan

ura/kraj

po 2. 8.

19.00

to 3. 8.

19.00

sr 4. 8.

19.00
Vrh

če 5. 8.

19.00

pe 6. 8.

19.00

so 7. 8.

19.00
7.30
10.00

ne 8. 8.
po 9. 8.

19.00

to 10. 8.

19.00

pe 13. 8.

19.00
Gradišče
19.00
Vrh
19.00

so 14. 8.

19.00

sr 11. 8.
če 12. 8.

ne 15. 8.
po 16. 8.
to 17. 8.

7.30
10.00
19.00
19.00
Gradišče

mašni namen
- na čast sv. Jožefu
+ Peter Jakopin in starši
+ Franc Petrič, obl.
- za zdravje
- poljska m.
- za zdravje
+ Jožica, obl. in Franci Hrastnik (d. brat
Drago z družino)
+ Ana Jeršin, obl. in Frančiška Vesel
+ Jože Kovačič
+ Alojzija Žužek, obl.
- živi in ++ župljani
++ iz družine Jakič in Giovani
+ Ivan Zupančič, obl.
+ Samo Sket (d. družina Gabrovec)
++ želimeljski talci
+ Frančiška Jakič (d. družina Merzel, Ig)
+ Ivanka Marinčič (d.d. vaščani Gradišča)
- v zahvalo (A. G.)
+ Marija Škrjanc, ob r.d. in Jože
+ Stana Škulj (d. d. domači)
+ Mateja Jeraj Povše, 30. d.p.p.
- živi in ++ župljani
+ Marica Bambič
+ Frančiška Jakič, obl.
++ starši Šega in teta Urška

sr 18. 8.

19.00
Smrjene

če 19. 8.

19.00

pe 20. 8.

19.00

so 21. 8.

19.00

ne 22. 8.

7.30
10.00

po 23. 8.

19.00

to 24. 8.

19.00

sr 25. 8.

19.00

če 26. 8.

19.00

pe 27. 8.

19.00

so 28. 8.

19.00
7.30

ne 29. 8.

10.00

po 30. 8.

19.00

to 31. 8.

19.00

sr 1. 9.

19.00
Vrh

če 2. 9.

19.00

pe 3. 9.

19.00

so 4. 9.

19.00

ne 5. 9.

7.30
10.00

- v zahvalo in za zdravje (Levičnik)
++ Zelko, Rus in Purkat
+ Janez Podlipec (d. Cveto Hladin z družino)
+ Ivana Okorn, obl.
+ Ivan Starc (d.d. Barbara in Miha Šporar)
+ Ivan Golob
+ Marija Rebolj (d.d. domači)
++ Strletovi
- živi in ++ župljani
- za zdravje (Peter P., Janez Ž.)
+ Jožica Senegačnik (d.d. Golobovi)
+ Frančiška Benko
+ Ana in Ivan Kranjec
+ Marija in Ciril Gregorič
+ Marija Jakopin in starši Andolšek
+ Franc Drobnič SDB
+ Marija Juha (d. družina Giovani)
+ Matild Domić SDB, obl.
- živi in ++ župljani
- na čast Mariji Pomočnici in Sv. Duhu za
blagoslov v novem šolskem letu
- v zahvalo
+ Ivanka Marinčič (d. Marija Gale)
+ Pepca Kastelic
+ Franc Hren (d. Marija Pavlin)
++ iz družin Virant in Lovšin
+ Uroš Jamnik (d.d. sodelavke Žup. Karitas)
+ Franc Drobnič SDB (d.d. Kramarjevi)
+ Janez Pibernik, obl.
+ Marija Mohar, ob r. d.
+ Ivan Golob (d.d. domači)
++ starši Žmuc in Kisilak
- živi in ++ župljani

