5. 9. 2021

št. 9

------------------------------------------------------------------------------------------------ORIGINALEN SEM!
»Ne zapravi niti minute, Carlo mi svetuje.
Raziskuj, sprašuj in poslušaj, nauči se,
naj te vodi Božje ime!«
Tako smo navdušeno prepevali v drugi
kitici letošnje oratorijske himne, ki je v
preteklem tednu odmevala ob začetku in
koncu oratorijskega dneva.
S temi besedami nas je nagovarjal mladi
Italijan, blaženi Carlo Acutis. Njegova
življenjska zgodba je sicer kratka (umrl je
leta 2006 star komaj 15 let), a zelo bogata
in sporočilna. Ta mladi fant je bil velik
častilec Jezusa v sveti evharistiji, vsak dan
je obiskoval sveto mašo, zanimal se je za
evharistične čudeže, bil je računalniški programer, oblikoval je spletne strani,
igral saksofon, rad je pomagal brezdomcem …
Ob njem smo se navduševali za svetost, ki se, kot smo prepevali v odpevu
himne, »ne meri v letih, sad molitve je in del neštetih. Sprogramiran sem le od
Boga, nisem kič, del načrta sem originalnega!«
Mladi Carlo je svojo originalnost živel tako, da je svoje mnoge sposobnosti
dobro uporabil in z njimi naredil veliko dobrega in tako bogatil svoje vrstnike in
druge ljudi okrog sebe. Predvsem pa je nagovarjal s svojim globokim
prijateljstvom z Jezusom in zanj navdušil tudi tiste, ki niso bili verni in Jezusa
niso poznali.
Stopili smo v novo šolsko leto. Ob šoli, verouku in drugih obveznostih bomo
tudi mi, vsak na svoj načini živeli svojo originalnost. Trudili se bomo živeti ob
vrednotah, ki jih je živel mladi Carlo in so zaznamovale posamezne oratorijske
dneve. Vsi potrebujemo vedoželjnosti. Brez nje bomo težko prišli do potrebnega
šolskega in življenjskega znanja. Vadili se bomo v zmernosti. Zmernost nam je
potrebna ne samo v hrani in pijači. Zmernost potrebujemo tudi pri uporabi
računalnika, telefona in drugih elektronskih naprav. Trudili se bomo postaviti
zdrave meje. Otrokom bodo pri tem v pomoč njihovi starši. Vemo, da so meje v
življenju potrebne in da pretiravanje vodi v težave. Svojo notranjost bomo
bogatili ob Jezusu v sveti evharistiji, o kateri je Carlo rekel, da je avtocesta v

nebesa. Vsakdanja molitev in obisk svete maše naj bo naša duhovna hrana, ki
nam daje moči za vsakdanje življenje. Dobrosrčnost nam bo pomagala odpreti
svoje dlani in svoje srce. Ko nekaj iz srca darujemo, ne izgubimo, ampak
dobimo. Naše življenje naj izžareva hrepenenje po večnosti. Vsak trenutek
življenja šteje za nebesa.
Ob začetku šolskega leta zaradi še vedno ogrožujoče epidemije v prihodnost
gledamo tudi z nekaj negotovosti. Sledimo novicam o številu okuženih in o
različnih omejitvah in pogojih. V zadnjem času vsi dobro poznamo pogoj PCT
(preboleli, cepljeni, testirani).
Salezijanski inšpektor Marko Košnik je ob začetku šolskega leta pri maši
nagovoril želimeljske dijake in pogoje PCT poskušal prebrati skozi don Boskove
oči. Takole pravi: Gre za tri črke, tri besede, tri stvari, ki naj bi ostale …
PCT za mlade
P = prijateljstvo, ponižnost, pogum
C = ceniti, ceniti se, cveteti
T = točnost, talent, trdnost
PCT za učitelje, profesorje in vzgojitelje
P = pravila, pristnost, preventivni sistem
C = ciljno, celovito, carsko
T = tekmovanje, tim, torta
Ob upoštevanju PCT-ja (tudi po don Boskovo) in ob Carlovem povabilu v
letošnji oratorijski himni »Ne zapravi niti minute, … raziskuj, sprašuj in
poslušaj, nauči se, naj te vodi Božje ime!« imamo veliko gotovost, da bo začeto
šolsko leto blagoslovljeno in za vse uspešno.
Prav tega vam tudi sam želim.
župnik Drago
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 6. september, zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski cerkvi.
• Nedelja, 12. september, pri maši ob 10.00, srečanje bolnih in ostarelih.
***************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
12. 9.

Smrjene

Tatjana Novak,
Jasmina Slatner,
Estera Sajovec

19. 9.

Želimlje

Breda Strajnar,
Marija Kisilak

26. 9.

Želimlje

družina
Giovani,
družina Rebolj,
družina Petrič

3. 10.

Želimlje

Anita Glinšek,
Irena Intihar,
Jelka Podlogar

Zakrament cerkvenega zakona sta sklenila: Špela Trdan in Janez Kocmur
V večnost sta odšla: Anton Smodek, Gradišče; Božidar Kramar, Smrjene
*****************************************************************************************

URNIK VEROUKA ZA VEROUČNO LETO 2021/22
RAZRED

DAN

URA

PREDŠ.

PONEDELJEK

17.00

1.

PONEDELJEK

18.00

2.

TOREK

18.00

3.

TOREK

16.50

4.

TOREK

17.45

5.

TOREK

17.45

6.

PONEDELJEK

16.50

7.

PONEDELJEK

17.45

8.

TOREK

16.00

9.

PONEDELJEK

16.00

Vse informacije v zvezi z veroukom najdete na spletu:
https://zelimlje.donbosko.si/verouk.
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
ura/kraj
po 6. 9.
19.00
19.00
to 7. 9.
sr 8. 9.

19.00

če 9. 9.
pe 10. 9.

19.00
Gradišče
19.00

so 11. 9.

19.00

ne 12. 9.

7.30
10.00

po 13. 9.

19.00

mašni namen
+ Albin Štebljaj in starši
+ Anton Krivec, obl.
+ Marija Juha, ob r. d. in godu in Ivan Juha
+ Ana, obl. in Ivan Stražišar
+ Anton Smodek, 30. d.p.p.
+ Danijela Gorjup (d.d. vaščani Gradišča)
+ Anton, obl. in Ana Garvas
- po namenu (A. G.)
+ Franc Drobnič SDB
- živi in ++ župljani
+ Ana in Alojz Mehlin
++ Virantovi (Želimlje)
+ Frančiška Jakič (d.d. Koširjevi iz V. Slevice)

sr 15. 9.

19.00
19.00
Smrjene

če 16. 9.

19.00

pe 17. 9.

19.00

to 14. 9.

+ Janez Adamič
++ starši Filej in Zupančič
+ Anton, obl. in Marija Rebolj
+ Ljudmila Jamnik, obl.
+ Stane Okorn SDB
+ Janez Duščak, obl. (d. družina Dežman, V.
Gora)

so 18. 9.
ne 19. 9.

19.00
7.30
10.00

po 20. 9.

19.00

to 21. 9.
sr 22. 9.

19.00
19.00
Vrh

če 23. 9.

19.00

pe 24. 9.
so 25. 9.

19.00
19.00
7.30
10.00

ne 26. 9.
po 27. 9.

19.00

to 28. 9.

19.00

sr 29. 9.

19.00
Smrjene

če 30. 9.

19.00

pe 1. 10.

19.00

so 2. 10.

19.00
7.30
10.00

ne 3. 10.

+ Ana Sterle
++ iz družine Perhaj
- živi in ++ župljani
+ Ivanka Pevec
+ Marija Juha (d. družina Giovani)
+ Janez Kikelj in starši
- po namenu
+ Marija Starc (d.d. vaščani Vrha)
+ Mihaela Sket, ob r. d.
+ Ana Miklič
+ Jelka Marinšek, obl.
++ starši Jeršin in + Rudi
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani
+ Janez Podlipec, obl. (d. brat Vid z
družino)
- v zahvalo
+ Ivan Golob (d. Pavla Škrjanc)
+ Franc Drobnič SDB (d. Francka Novak)
++ Štefančičevi
+ Marija Rebolj (d. Lojze Kumše)
+ Slava Strajnar, obl.
+ Franc Hren (d. Marija Kramar)
- živi in ++ iz družin Giovani in Škulj
- živi in ++ župljani
-

