
 
 
3. 7. 2022                                                                          št. 07 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NA POČITNICE Z BOGOM  
Šolarji in dijaki so v preteklem tednu že 

zakorakali v čas počitnic. Tudi vsi drugi si 

bomo v teh poletnih mesecih poskušali 

vzeti nekaj dni za takšen ali drugačen 

oddih. Napet ritem življenja kliče po tem, 

da ga vsaj za nekaj dni v letu spremenimo, 

ga nekoliko upočasnimo, si vzamemo čas 

za stvari, ki jih radi počnemo, pa med 

letom zanje nimamo časa.  

Na spletu sem našel nekaj zanimivih in 

uporabnih idej, kako naj kristjani 

preživljamo počitnice, da le te ne bodo postale počitnice brez Boga. 

1. Obisk cerkve ni verski turizem, ampak obisk Jezusa. Za katoličane je obisk cerkve 

v turističnih mestih obvezen del izleta. Cerkve, tudi najpreprostejše, imajo posebno 

lepoto. So nežno urejene in arhitekturno lepe. Medtem ko fotografiramo notranjost, 

včasih pozabimo, da je Jezus tam, utripajoča večna lučka pa je znak, da nas čaka. 

2. Pametni telefon vam lahko pomaga, da ostanete povezani z Bogom. Ena 

najpomembnejših stvari, ki jo morate spakirati, je polnilnik telefona. Veste, da boste 

zasedeni s fotografiranjem, iskanjem napotkov, komunikacijo s svojimi najdražjimi, 

nekateri pa si celo vzamejo čas in preberejo e-pošto, da ugotovijo, ali je v službi kaj 

novega. Ne bi bilo slabo, če bi »poskrolali« tudi za kakšno katoliško aplikacijo, ki 

vam lahko pomaga ohranjati dobro duhovno povezavo z Bogom. Telefon vam lahko 

pomaga ugotoviti, kdaj in kje je maša tam, kjer ste na dopustu. 

3. Fotografiranje čudovitih fotografij je vaja v premišljevanju. Včasih fotografiramo 

v upanju, da bodo to naše družine in prijatelji videli in se čudili nad čudovitimi kraji, 

ki jih obiskujemo. Ste kdaj pomislili, kako je Gospod naredil te pokrajine in kraje? 

Bog je iz ljubezni ustvaril te čudovite kraje. Spustite telefon za minuto in ne skrbite 

toliko, če nečesa ne fotografirate. Samo uživajte v razglednici, ki jo je Bog naredil 

za vas. 

4. Izkoristite čas za celjenje ran. Hitrost in intenzivnost, s katero opravljamo naloge 
preko leta, običajno v družinah pusti nekaj ran, zlasti v zakonih. Dobro si je vzeti čas 

za pristen pogovor in zaceliti te rane. Gotovo bo koristno, če si boste ta čas lahko 

vzeli brez skrbi glede gospodinjskih opravil. 

5. Dobro branje je tudi molitev. Včasih si, tudi na dopustu, ne vzamemo časa za 

molitev. Morda se nam zdi, da nismo povezani z Bogom. Res je, molitev je 



pomembna, toda ko se pozno odpravite v posteljo in vstanete pozneje, kot je to 

običajno na počitnicah, je težko dobro moliti. Po drugi strani pa marsikdo na dopust 

vzame tudi knjige. Ne jemljite lahkih počitniških branj, ki človeka lahko pustijo 

praznega, ampak vzemite dobro knjigo, ki vam bo pomagala duhovno rasti. Vera ni 

dolgočasna: življenjepisi svetnikov so lahko izjemno pustolovsko branje. 

6. Dajte tistim, ki nimajo. Naučite se videti Jezusa v drugih. Jezus je tam v tistih, ki 

trpijo in so nesrečni. Takšni ljudje so tudi ob turističnih znamenitostih. Ne pozabimo 

pogledati naokrog in ugotoviti, da morda tistim okoli nas ne gre tako dobro kot nam 

samim. Trgovine, bogati obroki in plaža nas motijo. Fant, ki sedi na vogalu ulice, ali 

deklica, ki na semaforju prodaja sladkarije, lahko pogosto ostaneta neopažena. 

Potrudite se ljudi opaziti. Dopust je pravi čas za uresničitev telesnih del usmiljenja. 

7. Ne nosite rezervne prtljage. Pustite doma stvari, ki lahko ostanejo doma. Pustite 

delo v službi. Naj bo na vaših počitnicah zares malo stvari: družina, prijatelji, nekaj 

oblačil, malo denarja, hrana in še posebej Bog! Ne polnite kovčka z nepotrebnimi 

stvarmi, ki vam bodo le preprečile počitek. Namesto tega prinesite tiste stvari, ki 

vam pomagajo obnoviti moči, da se boste v siceršnjo rutino resnično vrnili 

prenovljeni. (povzeto po: splet, iskreni.net) 

Prijetne počitniške dneve želim! 

župnik Drago 
***************************************************************************************** 
 

ZAHVALNO ROMANJE NA PLANINSKO GORO 

Ob koncu sedemletnega skupnega truda za 

rast Božjega kraljestva v naši župniji vas 

vabim na »mini« zahvalno romanje na 

notranjsko Božjo pot k Mariji, pribežališču 

grešnikov na Planinsko goro. 

V nedeljo, 17. julija, se ob 14.00 zberemo 

v Planini. Iz Planine je do Planinske gore 

slabo uro nezahtevne hoje po gozdu. 

Možen je tudi dostop z avtomobilom. 

Ob 15. uri se bomo zbrali v cerkvi, se z litanijami zahvalili nebeški materi Mariji 

za skupna pretekla leta in jo prosili za njeno priprošnjo in varstvo na naših 

življenjskih poteh. 

O natančnem kraju zbiranja in podrobnostih o poti za dostop z avtomobilom vas 

bom seznanil pri nedeljskih oznanilih in na spletu. 

Vsi župljani, še posebej župnijski sodelavci, toplo povabljeni! 
*****************************************************************************************  

 

ZAHVALA 

Ob smrti moje mame Antonije se iskreno zahvaljujem 

vsem župljanom za duhovno bližino, molitve in darovane 

svete maše. Hvala vsem, ki ste jo prišli kropit ali na njen 

pogreb. Vsem iskren Boglonaj! 



NAPOVEDNIK DOGODKOV 
• Ponedeljek, 4. julij, po večerni maši, molitev za župnijo. 

• Nedelja, 17. julij, Krištofova nedelja. Po obeh mašah bo blagoslov avtomobilov in 

drugih prevoznih sredstev. Ob blagoslovu bomo zbirali darove za Mivo, ki skrbi za 

nakup prevoznih sredstev našim misijonarjem.  

• Nedelja, 17. julij popoldne, zahvalno romanje na Planinsko goro. 

• Nedelja, 7. avgust, pri maši ob 9.00, župnikovo slovo. 

• Nedelja, 14. avgust, sprejem novega župnika g. Antona Liparja. 
 

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

 

MAŠNI DAR 
Slovenski škofje so sklenili, da od 1. septembra 2022 dar za mašo znaša 23,00 EUR; 

mašni štipendij za gregorijanske maše pa 750,00 EUR. 

Ob tem se želim zahvaliti vsem, ki v svoji velikodušnosti radi darujete za svete 

maše. Poleg osnovnega namena daritve svete maše, ki je molitev za vaše rajne in po 

drugih namenih, z vašim darom za mašo tudi skrbite za preživetje duhovnikov, za 

katere so v naših razmerah mašni darovi edini redni prihodki za preživetje. Hvala! 
 

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

V Cerkvi pozdravljamo nove člane: Nika Pekol, Smrjene; Lara Kovač, Želimlje; 

Domen Jalen, Smrjene 
***************************************************************************************** 

 

SVETE MAŠE 
 

dan ura/kraj mašni namen 

po 4. 7. 19.00 + Marija Glinšek 

to 5. 7. 19.00 
- po namenu 

+ Franc Drobnič SDB 

sr 6. 7. 
19.00 

Gradišče - za blagoslov in zdravje na Gradišču 

če 7. 7. 19.00 
++ starši Golob 

+ Antonija Senčur 

pe 8. 7. 19.00 + Mateja Jeraj Povše, obl. 

so 9. 7. 19.00 
- poljska m. (Želimlje) 

+ Marija Rebolj (d. družina Giovani) 

ne 10. 7. 
7.30 + Milan Virant (d.d. Roman in Marija Gačnik) 

10.00 - živi in ++ župljani 

10. 7. Klada 

Jožica Povše, 

družina 

Škrjanec 

24. 7. Smrjene 

Damjana 

Marinček, 

Anica/Rajko 

Marinček 

17. 7. Smrjene 

Marija Pibernik, 

Petra Pavlin, 

Alojzija Kramar 

31. 7. Gradišče 

Tončka Fink, 

Nada Kodrič, 

Ida Volavšek, 

Jožica Žužek 



po 11. 7. 19.00 
+ Kolenc Franc, obl. 

+ Ivan Golob (d. družina Giovani) 

to 12. 7. 
19.00 

Smrjene - po namenu in za + Janeza Kadunca 

sr 13. 7. 19.00 + Matild Domić SDB, ob r.d. 

če 14. 7. 19.00 + Jelka Marinšek in Dušan Vasič 

pe 15. 7. 19.00 ++ starši Jamnik 

so 16. 7. 19.00 
+ Zdenka Fakin, ob r.d. 

+ Alojzij Kumše (d.d. domači) 

ne 17. 7. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 ++ starši in bratje Lunder 

po 18. 7. 19.00 
++ iz družin Tancek in Glinšek 

+ Janez Kramar (d.d. Šterbenčevi) 

to 19. 7. 
19.00 

Gradišče - v zahvalo, po namenu 

sr 20. 7. 
19.00 
Vrh 

- poljska m. (za Vrh) 

+Marija Starc (d.d. vaščani Vrha) 

če 21. 7. 19.00 
+ Matild Domić SDB 

+ Antonija Senčur 

pe 22. 7. 19.00 
+ Frančiška in Viljem Vesel 

+ Alojz Škrjanc (d. sestra Marica z družino) 

so 23. 7. 19.00 + Ana in Ivan Kranjec 

ne 24. 7. 
7.30 + Alojzija Cankar, obl. 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 25. 7. 19.00 
- po namenu 

+ Franc Drobnič SDB (d. +Alojzij Kumše) 

to 26. 7. 19.00 + Ana Miklič, ob godu in Alojzij 

sr 27. 7. 
19.00 

Smrjene + Janez Kadunc (d. žena Tončka) 

če 28. 7. 19.00 + Branko Čelig, obl. 

pe 29. 7. 19.00 

- za zdravje in srečo, po namenu 

+ Frančiška Štebljaj (d. vnukinja Mateja z 

družino) 

so 30. 7. 19.00 
- poljska m. (Želimlje) 

+ Alojzija Primožič (d.d. Anča in Vine) 

ne 31. 7. 
7.30 + Milan Virant (d.d. Roman in Marija Gačnik) 

10.00 - živi in ++ župljani 

 


