31. 7. 2022

št. 08

------------------------------------------------------------------------------------------------BOGLONAJ IN Z BOGOM!
Starodavna svetopisemska modrost nas v
knjigi Pridigarja poduči, da ima vsako
opravilo svoj čas: »Vse ima svojo uro,
vsako veselje ima svoj čas pod nebom
…« (Prd 3,1). Za določena opravila v
življenju si sami določimo, kdaj jih bomo
začeli ter kdaj in kako končali, za
nekatera o tem odločajo drugi, pri
nekaterih pa se moramo prilagajati
razmeram v katerih živimo. Ko se selimo
duhovniki in končujemo eno poslanstvo
in začenjamo z drugim, je najbrž v igri
vse zgoraj našteto. Za vsem pa stoji
Božja previdnost, ki nam določa, kdaj in kje je za nas najboljši »čas pod nebom«.
Pred sedmimi leti sem prišel v Želimlje, kjer sem pred tem v več obdobjih preživel
kar lep del svojega življenja. Tokrat z malce drugačnim poslanstvom, kot v
preteklosti, ko sem bil tu kot dijak in študent. Zaupano mi je bilo vodenje
želimeljske župnije.
Po prvih dneh izgubljenosti, iskanja, spraševanja, navezovanja prvih stikov, ob prvih
srečevanjih z ljudmi po svetih mašah, po prvih srečanjih z župnijskimi sodelavci
sem počasi začutil utrip župnije. Poskušal sem opazovati, ohranjati vse, kar je bilo
dobro utečeno (tega ni bilo malo) in s časoma v skupnih iskanjih s sodelavci dodajati
kaj novega. Prihajale so vedno nove ideje, nekatere so se uresničile, za druge je
zmanjkalo volje in zagnanosti.
Ob številnih lepih doživetjih sem, kar je povsem človeško, doživel tudi kakšno
razočaranje. Tako sem počasi razumel modrost starejšega sobrata, ki mi je nekoč
dejal: »Veš, kot duhovnik v pastoralnem delu se moraš sprijazniti s tem, da boš tudi
izgubljal.«
Število sedem je v svetopisemskem pojmovanju število popolnosti. Po sedmih letih
delovanja v tukajšnji župniji sem daleč od tega, da bi dosegel popolnost, ne jaz ne
ljudje, ki so mi bili zaupani in s katerimi sem delal. Upam pa, da smo v teh letih
skupaj rastli in smo vsaj kakšen korak bliže popolnosti, bliže nebeškemu kraljestvu.
Tako me po sedmih letih preveva predvsem občutek iskrene hvaležnosti.
Hvaležnosti za mnoge dobre, zavzete in odgovorne župljane s katerimi smo v tem
času skupaj iskali, sejali in morda tudi kaj poželi. Bog Oče je s svojim blagoslovom

dajal rast. Preveva me občutek hvaležnosti za mnoge drobne pozornosti, ki sem jih
bil pogosto deležen, mnoge prijazne besede opogumljanja v trenutkih obupa in
občutka brezizhodnosti. V meni je občutje iskrene hvaležnosti za vsak prijazen
pogled, nasmeh ali prijazen pozdrav na sprehodu s psom mimo cerkve ali župnišča.
Naj gre za vse velika zahvala Bogu s prošnjo, da še naprej blagoslavlja naše poti.
Vsem želim prijetne počitniške dni in še enkrat Boglonaj in z Bogom.
župnik Drago
*****************************************************************************************

NOVI ŽUPNIK G. TONE LIPAR
V dneh po 7. avgustu iz salezijanske skupnosti v
Celju v našo župnijo prihaja novi župnik g. Tone
Lipar.
Nanj se lahko obrnete na tel. 031 525 539 ali na
tone.lipar@salve.si.
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 1. avgust, po večerni maši, molitev za župnijo.
• Nedelja, 7. avgust, pri maši ob 9.00, župnikovo slovo.
• Nedelja, 14. avgust, sprejem novega župnika g. Antona Liparja.
• Oratorij bo od 22. do 27. avgusta, prijave so možne do 10. avgusta. Prijavnico najdete
na spletni strani oratorija https://oratorijzelimlje.si/
• Nedelja, 11. september, pri maši ob 10.00, umestitev novega župnika, ki jo bo opravil
arhidiakon msgr. Franci Petrič. Obenem bo pri tej maši tudi srečanje bolnih in ostarelih.
*****************************************************************************************

BRANJE BERIL
V začetku obdobja epidemije koronavirusa smo prenehali objavljati sezname bralcev
Božje besede pri nedeljskih in prazničnih mašah, ker je bil obisk župljanov zelo
nezanesljiv in tako razpored bralcev ni dosegel svojega namena. Pri nedeljski jutranji
maši za bralce vedno poskrbi g. Franci, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Za branje
beril pri drugi maši pa je sproti pred začetkom maše bralce poiskal župnik. Zaradi
menjave župnika (novi župnik potrebuje nekaj časa, da spozna ljudi) in v upanju, da v
prihodnje ne bo kakšnih strožjih omejitev obiskovanja svete maše, ponovno objavljam
razpored bralcev za nedelje in praznike, zaenkrat samo za sveto mašo ob 10.00. Bralci,
ki na določen termin ne bi mogli brati, ste naprošeni, da si sami pravočasno najdete
zamenjavo. Vsem, ki z branjem beril pri maši vršite poslanstvo oznanjevanja Božje
besede, se iskreno zahvaljujem.
NEDELJA
7. 8.
NEDELJA
14. 8.
VELIKI ŠMAREN
15. 8.

Barbara Pučnik
Janez Stražišar
Marija Jakič
Aleš Strajnar
Vesna Boh
Darko Kogoj

NEDELJA
21. 8.
NEDELJA
28. 8.
NEDELJA
4. 9.

Majda Končan
Jože Senegačnik
družina Miklič
Milena Stražišar

Danijela Lakner
Andrej Šmuc

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
7. 8.

Želimlje

14. 8.

Želimlje

21. 8.

Smrjene

Ivanka
Dobravec,
Štefka Podlogar,
družina Šmuc
Anita Glinšek,
Irena Intihar,
Jelka Podlogar
Saša Marinček,
Martina Padar,
Janika Kramar

28. 8.

Gradišče

družina Kogoj,
Suzana Kuštrin,
Andreja Čop

4. 9.

Gradišče

Ana Grm,
Marija Merc,
Suzana Vasić

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. Hvala vsem, ki radi darujete
za svete maše.
*****************************************************************************************

V Cerkvi pozdravljamo nove člane: Bine Plot, Želimlje; Lucija Šertel, Smrjene;
Julija Podkoritnik, Gradišče
Od zemeljskega življenja se je poslovila: Silvestra Udovč, Vrh
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
ura/kraj
po 1. 8.

19.00

to 2. 8.

19.00
Vrh

sr 3. 8.

19.00

če 4. 8.

19.00

pe 5. 8.

19.00

so 6. 8.

19.00

ne 7. 8.

9.00

po 8. 8.

19.00

to 9. 8.
sr 10. 8.
če 11. 8.

19.00
Gradišče
19.00
19.00
Vrh

mašni namen
+ Milan Virant (d.d. Roman in Marija Gačnik)
+ Tone Ilc, obl.
++ iz družin Virant in Lovšin
+ Marija Starc (d.d. vaščani Vrha)
+ Miloš Komac
+ Franc Petrič, obl.
+ Ana Jeršin, obl. in Frančiška Vesel
+ Silvestra Udovč, 7. d.p.p.
+ Jožica, obl. in Franci Hrastnik
+ Marija Juha (d. družina Štefančič)
+ Alojzija Žužek, obl.
+ Franc in Neža Perhaj
- živi in ++ župljani
+ Antonija Senčur (d. A. N.)
+ Franc Drobnič SDB (d.d. Jakičevi, Adamičevi, Francka J.)
+ Ivanka Marinčič (d. Janez Francelj)
++ želimeljski talci
- živi in ++ vaščani Vrha
++ starši in bratje Štefe

pe 12. 8.

19.00

so 13. 8.

19.00

sr 17. 8.

7.30
10.00
7.30
10.00
19.00
19.00
Smrjene

če 18. 8.

19.00

pe 19. 8.
so 20. 8.

19.00
19.00
7.30
10.00

ne 14. 8.
po 15. 8.
to 16. 8.

ne 21. 8.
po 22. 8.

19.00

to 23. 8.

19.00

sr 24. 8.
če 25. 8.

19.00
Smrjene
19.00

pe 26. 8.

19.00

so 27. 8.

19.00
7.30
10.00

ne 28. 8.
po 29. 8.

19.00

to 30. 8.

19.00

sr 31. 8.

19.00

če 1. 9.

19.00

pe 2. 9.
so 3. 9.

19.00
19.00
7.30
10.00

ne 4. 9.

+ Frančiška Benko
- v zahvalo
+ Peter in Marija Jakopin in starši
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani
- živi in ++ župljani
+ Frančiška, obl. in Jože Jakič
+ Ivan Golob
+ Marija in Jože Škrjanc, ob r.d.
- po namenu (Šmuc)
+ Marija in Ciril Gregorič
+ Ivana Okorn
+ Ljudmila Jamnik, obl.
++ Strletovi
- živi in ++ župljani
+ Katarina, obl. in Franci Jakopin
+ Franc Drobnič SDB (d. Cilka)
+ Jernej Jamnik in njegova družina
+ Alojzij Kumše (d.d. domači)
+ Janez Kadunc (d.d. Padarjevi)
+ Marija in Peter Jakopin in starši Andolšek
+ Franc Drobnič SDB
+ Marija Rebolj (d.d. Strlekarjevi)
+ Ana, obl. in Ivan Stražišar
- živi in ++ župljani
- za Božje varstvo in pomoč
- po namenu (Šmuc)
+ Frančiška Štebljaj (d. vnuk Andrej z družino)
+ Silvestra Udovč, 30. d.p.p.
+ Mateja Jeraj Povše (d. Rezka Hribar, Rudnik)
+ Janez Kramar (d. družina Šterbenc)
+ Marija Juha, Ivan in Marija Giovani
+ Antonija Senčur (d.d. sodelavke Žup. karitas)
+ Matild Domić SDB
+ Janez Pibernik, 5. obl.
- živi in ++ župljani
+ Anton Krivec, obl.

