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ZA KRMILOM
Spoštovano občestvo želimeljske župnije.
Ob sprejemu predstojnikovega in škofovega imenovanja za župnika v Želimljem
sem se spomnil, kako sem pred 66. leti pri
vojaški mornarici prevzel nalogo ladijskega
krmarja. Čeprav je to delovno mesto na
vzvišenem razglednem delu ladje, je vsakdo
od posadke na različnih mestih opravljal
njemu lastno delo. Zaupali smo drug drugemu in pod vodstvom poveljnika
prebrodili tudi nevarne in težke situacije, od požara do hudega neurja.
V želimeljski župniji je vsa posadka ostala enaka, poveljnik je isti, zamenjal
se je le krmar. Farani in sodelavci ste isti, Jezus vsem ohranja poslanstvo, krmar
pa se privaja na 'plovbo' po dolini in gričih vse Sv. Petra. Zavedam se, da je v tej
vlogi potrebno imeti odprte oči, dober posluh in čuteče srce. Zato sem se že
razgledal po lepo urejeni cerkvi in podružnicah, po župnišču in okolici. Pozorno
sem prisluhnil sodelovanju pri bogoslužju, občudoval mlade in potek oratorija. Z
vsakim dnem vstopam v pastoralni ritem župnije: srečanje s ključarji, z ŽPS,
Župnijsko Karitas, s kateheti, ministranti in čistilci-krasilci cerkve. Bil sem že
navzoč pri pogrebnem slovesu in poročni slovesnosti, začel se je verouk,
potekajo priprave na krst.
Ob tem se spomnim priporočila, ki nam ga je dal izkušen voditelj v
bogoslovju pred duhovniških posvečenjem: prvo leto na župniji glej in opazuj,
zapiši si dobre in moteče stvari, drugo leto pa po premisleku začni kaj
spreminjati, če se ti bo zdelo potrebno. Imej rad ljudi in ne pozabi moliti za
zaupano ti čredo.
Upam, da mi bodo prišle prav tudi izkušnje dosedanjega vzgojnega in
pastoralnega dela v Ljubljani na Rakovniku in Kodeljevem, v Celju in Mariboru,
nekaj pa tudi v Želimljem takoj po novi maši. Sv. Janez Pavel II. je ob nastopu
svoje službe dejal: če se bom kaj zmotil, me popravite. Tudi jaz se iskreno
priporočam vašim dobrohotnim nasvetom, pa tudi osebni in družinski molitvi.
Ko Božje ljudstvo moli za svoje pastirje, moli za zase.
Tone Lipar, žpk

VEROUK V LETU 2022/23
S šolskim letom so se začela tudi veroučna srečanja. Hvala staršem, ki ste
omogočili otrokom, da si v veroučni šoli utrjujejo krščansko izkušnjo in
povezanost. K verouku lahko vpišete otroke, četudi so kakšno leto zamudili.
Prijavnico najdete na spletni strani, sicer pa se oglasite v župnišču. Iskrena hvala
vsem, ki ste pri nas sprejeli katehetsko delo.
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BRANJE BERIL
Pri nedeljski jutranji maši za bralce poskrbi g. Franci Kramar. Spodaj je
razpored bralcev za nedelje in praznike za sveto mašo ob 10. uri. Bralci, ki na
določen termin ne bi mogli brati, ste naprošeni, da sami pravočasno najdete
zamenjavo. Vsem, ki z branjem beril vršite poslanstvo oznanjevanja Božje
besede, se iskreno zahvaljujem.
NEDELJA 18. 9.
NEDELJA 25. 9.
NEDELJA 2. 10.
NEDELJA 9. 10.

Boh Vesna
Trdan Stane
Giovani Damjana
Stražišar Milena
Jakič Marija
Strajnar Matevž
Končan Majda
Senegačnik Jože

NEDELJA 16. 10.
NEDELJA 23. 10.
NEDELJA 30. 10.

Pučnik Barbara
Strajnar Aleš
Padar Martina
Stražišar Janez

Jakič Francka
Pučnik Pavel

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
11. 9.

Želimlje

18. 9.

Suša

Irena Golob,
Andreja Okorn,
Marija Jakič
Ana, Nina,
Mateja Štebljaj,
Zdenka Kozamernik,

Lara Intihar

25. 9.

Želimlje

Milka Podlipec,
Zinka Podlipec,
družina Traven

2. 10.

Vrh

družina Gačnik,
Darinka Jamnik
družina Uršej

S SEJE ŽPS
Na praznik Marijinega rojstva so se prvič zbrali na svojem srečanju novi člani ŽPS,
ki so prejeli tudi nadškofovo imenovanje za to službo v župnijski skupnosti. Prejeli so
priročnik, ki bo vodilo za pogovore o delu in utripu župnije. Seznanili so se z vsebino
predajno-prevzemnega zapisnika, ki so ga ob uradni izročitvi-prevzemu vodstva župnije
podpisali tudi ključarji. Nanizali so primere pastoralnih praks in priporočili kakšne
izboljšave. V rožnovenskem oktobru bomo ob sklepu sv. maš zmolili desetko rožnega
venca. Na misijonsko nedeljo bo gost pri sv. mašah misijonar Cyprijan, ki je vzgojitelj v
želimeljski salezijanski ustanovi. Člani so predlagali, da bi na zahvalno nedeljo imeli
blagoslov obnovitvenih del v župnijski cerkvi. Za to priložnost bo med nami nadškof
Stanislav Zore. Po priporočilu prejšnjega župnika in njegovega sveta naj bi v prihodnje
načrtovali obnovitev sistema zvonjenja, za kar naj župnik pridobi ustrezne informacije,
oziroma ponudbo. Naslednja seja bo v sredo 12. oktobra.

SINODALNI IZZIV: Sinoda nas vabi, da
molimo za skupnost in drug za drugega,
ustvarjamo okolje medsebojne povezanosti, poslušanja in sodelovanja,
gojimo pristne medsebojne osebne stike,
druge povabimo k sodelovanju in jim damo čutiti, da so dobrodošli,
vztrajamo tudi v neugodnih okoliščinah,
naredimo prvi korak do ljudi, ki niso vključeni.
MAŠNI DAR
Slovenski škofje so sklenili, da od 1. septembra 2022 dar za mašo znaša 23 EUR; za
gregorijanske maše pa 750 EUR. Hvala vsem, ki radi darujete za svete maše.
NAPOVEDNIK DOGODKOV
* 17. september: Stična mladih
* 18. september: katehetska nedelja
* 24. september: god Anton Martin Slomšek, spominski dan Marije Pomočnice
* 30. september: spomin Božjega služabnika Andreja Majcna
* 2. oktober: rožnovenska nedelja
* 3. oktober: molitvena ura za župnijo
* 6. oktober: srečanje skupine Župnijske Karitas
* 12. oktober: srečanje ŽPS
* 23. oktober: misijonska nedelja
* 6. november: zahvalna nedelja – blagoslov obnovitvenih del
Kontakt: župnik Tone Lipar, tel. 031 525 539 ali tone.lipar@salve.si
Od zemeljskega življenja se je poslovil Štefan Marinček, Smrjene. Naj se v Bogu
spočije od svojega truda.

Naročene SVETE MAŠE v septembru:
dan/datum

kraj/ura

Pon 5. 9.
Tor 6. 9.
Sre 7. 9.
Čet 8. 9.
Pet 9. 9.
Sob 10. 9.

Čet 15. 9.

19.00
19.00
Vrh 19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
Gradišče
19.00
19.00

Pet 16. 9.

19.00

Sob 17. 9.

19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
Smrjene
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

Ned 11. 9.
Pon12. 9.
Tor 13. 9.
Sre 14. 9.

Ned 18. 9.
Pon 19. 9.
Tor 20. 9.
Sre 21. 9.
Čet 22. 9.
Pet 23. 9.
Sob 24. 9.
Ned 25. 9.
Pon 26. 9.

19.00

Tor 27. 9.
Sre 28. 9.
Čet 29. 9.
Pet 30. 9.
Sob 1. 10.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

Ned 2. 10.

mašni namen
+ Marija Mohar, ob r.d.
+ Alojz Škerjanc (d.d. Ciber Anton z družino)
+ Alojz in Jožefa Marinšek
- v čast Svetemu Duhu in Mariji Pomočnici
++ iz družin Virant in Lovšin
+ Anton, obl. in Ana Garvas
++ starši Žmuc in Kisilak
- živi in ++ župljani
+ Janez Duščak, obl.
- za zdravje
+ Ljudmila Jamnik
+ Marija Juha
+ Anton, obl. in Marija Rebolj
- za blagoslov in srečo v zakonu
+ Janez Kramar, ob r.d.
- živi in ++ župljani
+ Štefan Marinček (30. dan, d.d. vaščani Smrjen)
+ Marija Rebolj
+ Marija Starc (d.d. Jožefa in Jože Colarič)
+ Janez Kadunc (d.d. Končanovi)
+ Mihaela Sket
+ Jelka Marinšek, obl.
+ Rudolf, obl., Ljudmila, Rudi Jeršin
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani
- po namenu (Šmuc)
+ Marija in Ciril Gregorič
+ Janez Podlipec, obl.
+ Mateja Jeraj Povše (d.d. domači)
+ Frančiška Štebljaj, obl.
+ Franc Golob (d. družina Valentinčič)
+ Alojzij Kumše (d. družina Rebolj)
+ starši in stari starši Jamnik
- živi in ++ župljani

