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MOLITEV IN LJUBEZEN 
Preteklo nedeljo smo s praznikom Kristusa Kralja vesoljstva sklenili cerkveno 

leto. Pogled na koledar nam kaže, 

da gre tudi koledarsko leto h koncu. 

Konec nekega obdobja je priložnost 

za pogled nazaj in hvaležnost, za 

vse kar smo doživeli, preživeli, 

prejeli … Začetek novega obdobja 

pa v nas ponovno zbuja hrepenenje, 

upanje, pričakovanje še neznanih 

stvari in dogodkov. 

Adventni čas, v katerega vstopamo, 

je prav to. Čas veselega 

pričakovanja Odrešenikovega 

rojstva, rojstva Jezusa, ki nam 

prinaša upanje, vero v življenje, ki v nas vzbuja hrepenenje po vsem, kar je 

dobro in lepo. 

Prvo sporočilo adventa je, naj prepoznamo Božjo bližino in Bogu zakličemo: 

»Še bolj se približaj!« Bog nam sicer želi priti blizu, vendar se ne vsiljuje. Naša 

stvar je, da mu v adventni molitvi nenehno kličemo: »Pridi, Gospod Jezus!« Ta 

vzklik lahko zavestno izrečemo najmanj enkrat na dan. Na ta način se verniki 

urimo v čuječnosti, ki jo Jezus nenehno pričakuje od nas. Kot opozarja papež 

Frančišek, je »življenjska napaka, da se izgubimo v tisočih stvareh in se ob tem 

ne zavedamo Boga«. 

Za kristjane obstajata dve obliki čuječnosti: molitev in ljubezen. Molitev pomaga 

pri tem, da ne zapademo v »nevaren spanec povprečnosti«. Nasprotje 

povprečnosti je vera: »goreča želja po Bogu«, »nenehna drznost spreobrnjenja«, 

»pogum za ljubezen«. Papež Frančišek nas obenem opozarja tudi pred 

brezbrižnostjo. Ta se polasti človeka, ki skrbi le zase in za svoje potrebe ter je do 

vseh drugih brezbrižen. »Kmalu se začnemo pritoževati nad vsem, nato se 

počutimo kot žrtve vseh in na koncu pripravljamo zarote o vsem,« je pojasnil 

Frančišek. Zoper to pomaga le dejavna ljubezen: »Kakor ni mogoče živeti brez 

utripa, tako ni mogoče biti kristjani brez dejavne ljubezni.« Sočutje, pomoč, 

služenje – to ni stvar poražencev, temveč »edina stvar, ki nas lahko pripelje do 

zmage«. Povzeto po: Nagovor papeža Frančiška na 1. adventno nedeljo 2020. 



V goreči molitvi in zavzeti dejavni ljubezni pričakujmo Jezusov prihod. Molitev 

bo spreminjala naš pogled na svet, za katerega se marsikomu zdi, da je v tem 

času obrnjen na glavo, da je v njem vse črno, da je v njem preveč slabega. Naša 

dejavna ljubezen in dobrota pa bo pripomogla k temu, da bo v tem svetu malce 

manj brezbrižnosti in zagledanosti vase. 

Zaupamo, da je Bog navzoč v zgodovini človeštva, da je »Bog z nami«. Bog ni 

daleč, vedno trka na vrata našega srca in hodi ob nas, da bi nas podpiral. Gospod 

nas nikoli ne zapusti. 
župnik Drago 

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

• Ponedeljek, 6. december, zvečer po sveti maši, molitev za župnijo v župnijski 

cerkvi. 

• Četrtek, 16. december, začetek božične devetdnevnice, ki bo razen v nedeljo 

potekala vsak večer ob 19.00.  

• Petek, 24. december, prvi sveti večer. Na sveti večer bomo ob 19.00 že 

obhajali božično sveto mašo. 

• Božič, sobota, 25. december, ob polnoči slovesna polnočnica. Dopoldne sta 

sveti maši ob 7.30 in ob 10.00. 
 

*****************************************************************************************  
MARIJA ROMARICA  

V adventnem času bo po domovih naše župnije 

potovala Marija romarica. Spored po vaseh je kot 

pretekla leta. 1. teden Vrh nad Želimljami; 2. teden 

Gradišče; 3. teden Smrjene in 4. teden Želimlje. 

Marijin kip vzamete po nedeljski maši in ga vrnete  

naslednjo soboto zvečer. Med seboj se dogovorite, kje 

se bo Marija zaustavila na določen dan. 
 

***************************************************************************************** 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

 
 

12. 12. Smrjene 

Petra Marucelj, 

Irena Knez, 

Mateja 

Zorman 

9. 1. Smrjene 

Anica Mehlin, 

Katja Brlan, 

Lidija Garvas, 

Lučka Miklič 

25. 12. Želimlje 

Milka 

Podlipec, 

Zinka 

Podlipec, 

družina Traven 

23. 1. Smrjene 

družina Deržič 

– st., družina 

Deržič – ml. 



 

ZAHVALA IN POVABILO 

Iskrena hvala vsem, ki z veliko mero skrbnosti urejate našo župnijsko cerkev. 

Mnoge skupine se pri čiščenju izredno potrudijo in cerkev temeljito počistijo. Pri 

nekaterih skupinah pa določeni deli cerkve ostajajo neočiščeni. To so predvsem: 

spovednica, stopnišče na kor, kor in obe zakristiji. 

K urejanju naše cerkve povabljeni tudi novi prostovoljci, da bi obstoječe skupine 

za čiščenje lahko okrepili ali naredili še kakšno novo. Vsi, ki že sodelujete pri 

čiščenju cerkve ste povabljeni, da nagovorite še koga, za katerega se vam zdi, da 

bi bil pripravljen pomagati. Enkrat ali dvakrat v letu si vzeti nekaj ur časa in 

poskrbeti za urejenost naše cerkve, je najmanj, kar lahko vsak župljan prispeva 

za skupno dobro župnije.  
 

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

V Cerkvi pozdravljamo nova člana: Tevž Škrjanec, Klada; Ema Šporar, Vrh 

V večnost sta odšla: Alojz Škrjanc, Klada; Anton Jakovac, Gradišče 
 

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

SVETE MAŠE 
 

 

dan ura/kraj mašni namen 

po 29. 11. 19.00 + Dušan Gorjup 

to 30. 11. 19.00 + Ivanka Šporar 

sr 1. 12. 19.00 
+ Jože Skubic 

+ Jože in Frančiška Jakič (d.d. Škrjančevi iz 

Škofljice) 

če 2. 12. 19.00 + Marija in Franc Glinšek, obl. 

pe 3. 12. 19.00 + Ana in Ivan Kranjec 

so 4. 12. 19.00 + Andreja Žužek 

ne 5. 12. 
7.30 

+ Milan Virant (d. nečakinja Stanka z 

družino) 

10.00 - živi in ++ župljani 



po 6. 12. 19.00 + Lucija Kikelj in Tone Grm 

to 7. 12. 19.00 + Niko in Dragica Padar 

sr 8. 12. 19.00 + Franc Krivec, obl. 

če 9. 12. 19.00 + Lojze Merc, obl. 

pe 10. 12. 19.00 
- za zdravje 

+ Franc Hren (d. marija Kramar) 

so 11. 12. 19.00 
+ Alojzij Kumše (d. družina Kisilak) 

+ Marija Rebolj (d. Ciril Kumše) 

ne 12. 12. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Marija in Jože Škrjanc (Smrjene) 

po 13. 12. 19.00 + Rudi, obl. in starši Jeršin 

to 14. 12. 19.00 + Stane Novak, obl. 

sr 15. 12. 
19.00 

Smrjene + Jože Škrjanec, obl. 

če 16. 12. 19.00 - za pozabljene duše v vicah 

pe 17. 12. 19.00 
+ Frančiška in Viljem Vesel 

+ Marija in Ciril Gregorič 

so 18. 12. 19.00 
+ Marija Juha, obl. 

+ Ivanka Šporar, 30. d.p.p. 

ne 19. 12. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Alojz Škulj, obl. 

po 20. 12. 19.00 ++ starši Sket, obl. 

to 21. 12. 19.00 
+ Alojz Škrjanc, 30. d.p.p. 

+ Mateja Jeraj Povše (d.d. domači) 

sr 22. 12. 19.00 + Radovan Gorenc, obl. in Vida Terbovšek 

če 23. 12. 19.00 + Milena Jurkovi, obl. 

pe 24. 12. 19.00 + Janez, Alojzija in Andreja Žužek 

so 25. 12. 

0.00 + Milan Virant (d. nečakinja Mari z družino) 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 
+ Franc Drobnič SDB (d.d. Jakičevi. 

Adamičevi, Francka J.) 

ne 26. 12. 

7.30 + Ivan Golob 

10.00 
- živi in ++ župljani 

+ Štefan Težak 
 


