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------------------------------------------------------------------------------------------------POSTNA »ČISTILNA AKCIJA«
Lep sončen popoldan je na plano
privabil mnogo meščanov. Predstavniki
vseh generacij so se – večinoma s
svojimi kužki – sprehajali po obrobnih
poteh, ki dajejo vsaj slutiti bližino
narave. Ena družina pa je izstopala.
Vračala se je s svoje poti, starša sta
nosila vsak svojo vrečo smeti, otroka pa
vsak svojo palico, s katero sta smeti
pobirala. Imeli so samoiniciativno
čistilno akcijo.
V pomladnih mesecih se tudi v mnogih domovih odvijajo čistilne akcije v okviru
tako imenovanega pomladanskega čiščenja. In tudi post je postavljen v ta čas –
kot klic in povabilo, da se zazremo v svoje srce in ga očistimo skušnjav, ki so se
prilepile vanj. Po besedah papeža Frančiška je postni čas »čas razločevanja, kam
je usmerjeno naše srce. Kam me vodi navigator mojega življenja – proti Bogu ali
proti mojemu jazu? Živim, da bi bil všeč Gospodu ali pa, da bi bil opažen,
hvaljen, priljubljen, na prvem mestu in tako dalje?«
Kristjani se v prihajajočih 40-ih dneh poglabljamo vase, da bi spoznali vzgibe
srca in kam nas vodijo. Dobra dela, miloščina in post so poti, ki nam pomagajo
bolje slišati naše srce. Post nam pomaga, da se umaknemo hrupu, hitenju, temu,
kar nas raztresa (npr. nepotrebno brskanje po spletnih katalogih ipd.), dobra dela
nas odpirajo za potrebe drugega oz. skupnosti, miloščina pa nas poleg tega
osvobaja lažne varnosti denarja. Za takšno pot je potrebna globoka ponižnost.
Ponižno sklonemo glavo že na pepelnično sredo, da na čelo prejmemo znamenje
križa s pepelom. Konec postnega časa bomo poklicani, da se še bolj sklonimo –
toliko, da drugim umijemo noge (po papežu Frančišku). To je res čas, ki kliče k
ponižnosti.
In to je tudi čas milosti. Zaupajmo, da jo Gospod v tem svetem času v obilju
zliva na nas, da bi mu bili z vsakim dnem bliže. »K Njemu nas ne vračajo naše
sposobnosti in naše zasluge, ki jih razkazujemo, ampak njegova milost, ki jo
sprejmemo. Milost nas rešuje« (papež Frančišek). Letos pa smo povabljeni, da
postni čas darujemo za mir, za Ukrajino. Na pepelnično sredo smo se združili v

molitvi in postu za mir. Tudi preostale dni posta darujmo svoje molitve in
odpovedi v ta namen. (Povzeto po: Splet: https://www.fma.si/)
župnik Drago
*****************************************************************************************

POSTNA SPODBUDA ZA NAŠO ŽUPNIJO
V začetku postnega časa, ko se odločamo, kaj, kje
in kako bomo spremenili v tem času milosti, kaj
bomo odstranili, v čem se bomo poboljšali, čemu se
bomo odpovedali … je prav, da smo konkretni in da
si ne nalagamo preveč stvari. Izberimo si eno ali
dve stvari in ju poskušajmo v čim večji meri
udejanjati.
Včasih je dobrodošlo, da pride kakšen predlog za
post »od zunaj«. Tako za našo župnijsko skupnost predlagam in prijazno vabim
k naslednji postni nalogi: potrudimo se pravočasno prihajati k sveti maši. V naši
župniji se je namreč dobro ukoreninila navada zamujanja svete maše.
Ko občasno k sveti maši pridejo verniki od drugod, se pogosto čudijo in
sprašujejo, če so prišli prav, ker do maše manjka samo 5 minut, pa ni v cerkvi še
nikogar.
Potrudimo se, pridimo dovolj zgodaj (najmanj 5 minut) pred začetkom maše, da
se notranje uglasimo in pripravimo na obhajanje najsvetejše daritve. Povabilo
pišem v prvi osebi, ker se najprej sam želim iskreno potruditi v tej nalogi.
Bodimo drug drugemu v spodbudo in zgled.
*****************************************************************************************

VOLITVE – IZBIRA ČLANOV ŽPS
Kdo je lahko član ŽPS? Vsak župljan, ki je dopolnil
16 let, je prejel zakramente uvajanja (sv. krst, sv.
birma, sv. evharistija) in je v polnem občestvu s
Katoliško cerkvijo ter ga odlikuje trdna vera, nravno
življenje in razsodnost. Člani ŽPS se volijo za dobo 5
let. Člane ŽPS lahko predlaga in voli vsak župljan, ki
je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja.
Z volitvami članov ŽPS bomo pričeli v nedeljo, 27.
marca, ko boste lahko vzeli volilne lističe in nanje
zapisali 3 kandidate iz svojega okolja/soseske, po
možnosti različnih starosti. Volilne liste boste
izpolnjene vrnili v nedeljo, 3. aprila, v zato pripravljen nabiralnik v cerkvi.
Do volitev je še dovolj časa, da dobro razmislimo, koga iz naše soseske lahko
predlagamo. Vsi lepo povabljeni, da sodelujemo pri tem dogodku in tako
pokažemo odgovornost do naše župnije.

BRANJE BOŽJE BESEDE PRI NEDELJSKIH SVEIH MAŠAH
Kot ste opazili, na oglasni deski in v oznanilih še vedno ni seznama z bralci beril.
Zaradi preteklih omejitev obiska svetih maš, mnogi bralci beril še vedno ne
prihajajo, ali pa le občasno prihajajo k sveti maši. Zato vnaprej narejen seznam ni bil
smiseln. Upam, da je blizu čas, ko bomo branje Božje besede pri nedeljskih mašah
spet spravili v »stare tirnice«. Hvala pa vsem, ki se radi odzovete in preberete Božjo
besedo.
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 7. marec, po večerni maši, molitev za župnijo.
• Vsak petek v postnem času pol ure pred mašo (18.30) molimo križev pot.
• Nedelja, 3. april, volitve članov ŽPS.
*****************************************************************************************

V Cerkvi pozdravljamo novega člana: Ažbe Rebolj, Želimlje
V večnost je odšel: Janez Kadunc, Smrjene
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE

20. 3.

Želimlje

Breda Strajnar,
Marija Kisilak

3. 4.

Smrjene

Petra
Marucelj,
Irena Knez,
Mateja
Zorman

SVETE MAŠE
dan

ura/kraj

po 7. 3.

19.00

to 8. 3.

19.00

sr 9. 3.

19.00

če 10. 3.

19.00

pe 11. 3.

19.00

so 12. 3.

po 14. 3.

19.00
7.30
10.00
19.00

to 15. 3.

19.00

ne 13. 3.

mašni namen
+ Marija in Anton Skuk
++ iz družin Jamnik in Ponikvar (Velike
Lipljene)
++ iz družin Virant in Lovšin
- za zdravje
+ Frančiška in Jože Jakič
+ Ciril Gregorič, ob r.d.
- po namenu
++ starši Štebljaj
++ Ivan Starc (d.d. otroci)
++ starši Novak
- živi in ++ župljani
+ Karolina in Anton Žužek
+ Elizabeta Berginc in Emilija Tvrdy
- za varne poti
+ Ivan Golob (d. družina Traven)

sr 16. 3.

19.00

če 17. 3.

19.00

pe 18. 3.

19.00

so 19. 3.

19.00
7.30
10.00

ne 20. 3.
po 21. 3.

19.00

to 22. 3.

19.00

sr 23. 3.

19.00

če 24. 3.

19.00

pe 25. 3.

19.00

so 26. 3.

19.00
7.30
10.00

ne 27. 3.
po 28. 3.

19.00

to 29. 3.

19.00

sr 30. 3.

19.00

če 31. 3.

19.00

pe 1. 4.

19.00

so 2. 4.

19.00
7.30

ne 3. 4.

10.00

++ Virantovi iz Želimelj
+ Marija Juha (d. družina Giovani)
- po namenu
+ Mateja Jeraj Povše (d. rezka Hribar)
+ Frančiška Železnikar obl. ter Frančiška in
Jože Jakič
+ Ciril Gregorič, ob godu
+ Jože in Gabrijela Grm
- živi in ++ župljani
++ iz družine Škrjanc
+ Marija, obl. in Anton Rebolj
+ Franc Golob (d. sosed Janez)
- za zdravje
+ Alojz Škrjanc (d. Ana Japelj)
+ Jože in Frančiška Gačnik
+ Alojzij Kumše (d.d. domči)
+ Jože in Nežka Štefančič
+ Ana Virant, obl. in ++ iz družine
+ Marija Gregorič, ob godu
+ Janez Lobnig
+ Stane Novak
- živi in ++ župljani
+ Jože Tancek, obl.
+ Franc Drobnič SDB
+ Zdenka Fakin, r. Kobe
+ Janez Kramar
+ Marija Rebolj (d.d. Zvonetove sodelavke)
+ Janez Kadunc, 30. d.p.p.
- za zdravje in srečno vožnjo
+ Marija Starc (d.d. otroci)
+ Ivan Golob (d. Mari Kramar)
+ Ivanka Marinčič (d. Mara Bambič)
++ Škrjanc in Strlekar
- živi in ++ župljani
- po namenu

