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št. 05

------------------------------------------------------------------------------------------------JAZ SEM PO MARIJI Z VAMI DO KONCA SVETA
Nahajamo se v času med veliko nočjo, ko
podoživljamo zmago življenja nad smrtjo, in
binkoštmi, ko se rodi Cerkev. Med tema
dvema dogodkoma pa se zgodi vnebohod, ko
od mrtvih vstali Kristus dopolni svoje
poslanstvo na zemlji.
V tem bogastvu dogodkov vstopamo v mesec
maj, v katerem se v šmarnični pobožnosti
obračamo k nebeški Materi Mariji. Ona je
bila navzoča pri vseh prej opisanih dogodkih.
Stala je pod Jezusovim križem in z njim
trpela. S križa jo Jezus izroči apostolu Janezu
za mater in tako postane mati Cerkve, ki se
rodi s prihodom Svetega Duha na binkoštni
praznik. Z učenci se je veselila Jezusove
zmage nad smrtjo, ko je vstal od mrtvih. Prav
tako z učenci v molitvi pričakuje prihod Svetega Duha.
Marija po njenem vnebovzetju nadaljuje svoje delo. Po njej nam je Bog
bliže. Zato se vedno znova zatekamo k njej s svojimi prošnjami, zato njej
posvečujemo naše družine, njej se vsako leto posvetimo kot narod.
Kaj zmore Marija, če se k njej zatekamo v iskreni molitvi, so doživeli mnogi
sveti možje in žene. Sveti Janez Bosko je ob koncu svojega bogatega
življenja, ko je v svojih mislih zrl v prehojeno pot, v tisoče mladih, ki jim je
pomagal najti pravo pot v življenju, ob številnih šolah in oratorijih, cerkvah,
ki jih je zgradil in mnogih sodelavcih, ki jih je pripravil, da bodo nadaljevali
njegovo poslanstvo, zavzdihnil: »Vse je naredila Marija.«
Božji služabnik Andrej Majcen je v svojem misijonskem delovanju v južnem
Vietnamu živel 20 let tako rekoč s streli nad glavo in v nenehnem strahu.
Preživel in uspešno delal je lahko le, ker je skoraj slepo zaupal v varstvo
Marije Pomočnice. Vedno je imel pri sebi svetinjice z Marijino podobo in le
te delil tudi mladim, med katerimi je deloval.

V otroški preprostosti in globokem zaupanju se obračajmo k Njej in bo tudi
za nas in po nas lahko naredila velike stvari. Blagoslovljen šmarnični mesec
maj želim.
župnik Drago
*****************************************************************************************

PROŠNJI DNEVI
Dnevi pred vnebohodom se imenujejo prošnji, ker v teh dneh še posebej molimo
in prosimo za blagoslov našega vsakdanjega dela in za dobro letino in odvrnitev
vsega hudega. Živimo v času, ko se dogajajo razne podnebne spremembe in
vemo, kako nemočni smo, ko nas doletijo poplave, toča, neurja, potresi, razni
plazovi itd.
Pri nas v prošnjih dnevih (letos od 23. do 25. maja) obhajamo tako imenovane
poljske maše (prva dva dneva na podružnicah, tretji dan v župnijski cerkvi) in se
ob Jezusovi daritvi obračamo k
nebeškemu Očetu s prošnjo za
blagoslov nad nami in nad vsem,
kar delamo.
Ob tem naj izrazim iskreno
zahvalo vsem, ki vsako leto
prispevate svoj dar za poljske
maše in vsem, ki po vaseh
poskrbite, da se darovi pravočasno
zberejo.
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• 1. maj, začetek šmarnične pobožnosti: v župnijski cerkvi bomo pri delavniških
večernih mašah prebirali šmarnično branje z naslovom »Marija ima mnogo oblek«.
V Smrjenih pa bo šmarnična pobožnost vsak večer od ponedeljka do sobote ob
19.00.
• Ponedeljek, 2. maj, po večerni maši, molitev za župnijo.
• Nedelja, 22. maj, pri maši ob 10.00., praznik 1. svetega obhajila
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
8. 5.

Želimlje

15. 5.

Vrh

Ivanka
Dobravec, Štefka
Podlogar,
družina Šmuc
Marija
Cimperman,
Katja, Amalija
Jeršin, Marija
Štefe

22. 5.

/

starši
prvoobhajancev

29. 5.

Smrjene

Jožica Padar,
Majda Končan,
Marija Kramar

V Cerkvi pozdravljamo novo članico: Iva Pibernik, Smrjene
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
mašni namen

dan

ura/kraj

po 2. 5.

19.00

+ Alojzija in Andrej Virant
+ Marija Juha (d. družina Jakič)

to 3. 5.

19.00

- za zdravje

sr 4. 5.

19.00
Vrh

++ vaščani Vrha (d. Saje)
+ Franc Drobnič SDB (d. Saje)

če 5. 5.

19.00

+ Alojzija Primožič (d.d. sodelavke Žup. Karitas)

pe 6. 5.

19.00

- za mir
+ Matild Domić

so 7. 5.

19.00

++ Garvasovi

7.30

++ starši Padar (Želimlje)

10.00

- živi in ++ župljani

po 9. 5.

19.00

+ Ana Miklič, obl.
- po namenu

to 10. 5.

19.00

++ starši Merc in ostali ++ iz družine

sr 11. 5.

19.00
Gradišče

če 12. 5.

19.00

+ Anton Korošec in ++ Finkovi
+ Vilma Marolt
+ Janez Kramar (d.d. Šterbenčevi)
+ Ivan Starc (d.d. Jožefa in Jože Colarič)

pe 13. 5.

19.00

+ Frančiška in Viljem Vesel

so 14. 5.

19.00

- v zahvalo
+ Franc Drobnič SDB (d.d. Jakičevi,

ne 8. 5.

Adamičevi, Francka J.)

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Dragica, obl. in Niko Padar

po 16. 5.

19.00

+ Ivan Giovani, obl.
+ Marija Rebolj (d. družina Giovani)

to 17. 5.

19.00

+ Branko Merc, obl.

sr 18. 5.

19.00
Smrjene

ne 15. 5.

++ starši Filej in Zupančič
+ Janez Kadunc (d.d. vaščani Smrjen)

če 19. 5.

19.00

+ Ivan Golob (d. Vid Podlipec z družino)

pe 20. 5.

19.00

+ Jože Hribar, obl.

so 21. 5.

19.00

+ Milan Virant (d. svakinja Antonija V., Škocjan)
+ Franc Drobnič SDB (d.d. družini Gačnik –
Šporar)

7.30
ne 22. 5.

+ Anton Kramar, obl.
- živi in ++ župljani

to 24. 5.

10.00
19.00
Vrh
19.00
Gradišče

sr 25. 5.

19.00

- poljska m. (za Želimlje)

če 26. 5.

19.00

+ Janez Pibernik
+ Alojzij Kumše (d.d. domači)

pe 27. 5.

19.00

+ Alojzija Primožič (d.d. Helenine sodelavke)

so 28. 5.

19.00

- poljska m. (Želimlje – Cente)
+ Franc Drobnič SDB (d. Anton Mušič z

po 23. 5.

- poljska m. (za Vrh)
- poljska m. (za Gradišče)
+ Franc Drobnič SDB (d.d. vaščani Gradišča)

rodbino)

7.30

+ Stane Novak

10.00

- živi in ++ župljani

po 30. 5.

19.00

+ Alojzij Miklič, ob r.d.

to 31. 5.

19.00

+ Ivan Giovani in Marija Juha
+ Marija Rebolj (d. družina Giovani)

ne 29. 5.

če 2. 6.

19.00
Vrh
19.00
Smrjene

pe 3. 6.

19.00

so 4. 6.

19.00

sr 1. 6.

ne 5. 6.

+ Ivica Novaković in Jure Kustura
+ Pavla Podlogar (d.d. vaščani Smrjen)
+ Jože Strajnar, obl.
+ Alojz Škrjanc (d. Ana Japelj)
+ Janez Žužek, obl.
+ Frančiška Štebljaj (d. sin Bine z družino)

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Alojz Merc, ob r.d.

