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HODI z(a) menoj  
V eni preteklih nedelj je bil vrsti evangelij o Jezusovem 

srečanju z ribiči Petrom, Andrejem, Jakobom in Janezom, ki jih 
je povabil, naj hodijo za njim. Res je moralo biti globoko in v 
dno duše segajoče to vabilo, da so možje takoj pustili svoj posel 
in domače in šli za Učenikom. Da je Jezusovo vabilo močno in 
vztrajno, pa tudi ljubeče in spoštljivo, ve povedati vsak, ki ga je 
Jezus povabil za sodelavca v svoji Cerkvi. 

Veroučenci, ki se pripravljajo na prejem za-
kramenta sv. birme, so prejeli  knjižico Evangeliji, 
da bi vsak dan kot čebelice v njej našli dobro pašo 
za svojo dušo, si nabirali Božjega duha, postajali z 
Jezusom zaupni prijatelji. Tako bo Jezus sam hodil 
z njimi, jim razlagal svoje življenje in jih pripravljal 
na njihov binkoštni dan. Jezus ostaja z nami v 
Rešnjem Telesu, a je z nami tudi po Besedi, ki 
vsemu daje življenje. Sveti Duh pomaga, da ob 
branju Božja beseda v nas oživi, da začutimo 
Jezusov dotik. Evangelij je podarjanje veselja, ki 

nam ga Jezus privošči in tudi omogoča, saj je dejal: To sem vam povedal, 
da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno (Jn 15,11).  

Na svečnico se bomo spomnili Jezusovega darovanja v templju, ko sta 
se Marija in Jožef zahvalila za Božji dar, ki sta ga prejela. Starši najbolje 
razumete, da je sleherno življenje dar, ki pa ima v svojo naravo zapisano 
potrebo po darovanju. Kakor se vosek sveče daruje, ko se spreminja v 
svetlobo, tako se tudi človek použiva, ko se razdaja za druge. Prižgane 
sveče na oltarju so nazorno znamenje tega darovanja. 

Še dva pomembna dogodka sta pred nami: tečaj Delavnice molitve in 
življenja, ki bo priložnost za poglobitev našega odnosa do Boga in 
njegovega načrta z nami. S pepelnico pa bomo znova začeli postni čas, s 
katerim se pripravljamo na obhajanje velikonočnih skrivnosti.  

Hodimo v varstvu Najvišjega.       .  župnik Tone 
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KOT KVAS V DANAŠNJI ČLOVEŠKI DRUŽINI 

Laiška razsežnost don Boskove družine 
 

Vrhovni predstojnik salezijancev vsako leto izbere spodbudo za našo 

večjo medsebojno povezanost in prepoznavnost v poslanstvu. V svoji 

razlagi pravi: Letošnje vezilo je namenjeno dvema ciljnima skupinama. 

Prva so mladostniki in mladi v vseh navzočnostih don Boskove 

družine po svetu – saj so oni prvi "naslovniki" salezijanskega poslanstva. 

Pravzaprav so že od vsega začetka prisotni v salezijanskih hišah in v 

središču pozornosti v naši družini, zato morejo poznati - kot kristjani ali 

celo kot verniki drugih religij - moč Gospodovega sporočila: "biti sol 

zemlje in luč sveta"; biti kvas v današnji človeški družini. To je zelo lepa 

naloga, lep način poklicanosti in hkrati dragocen izziv za nas vzgojitelje, 

ki imamo nalogo spremljati mlade na poti življenja, da bi ga živeli v 

znamenju zaveze in odgovornosti, v prizadevanju za bratstvo in 

pravičnost za vse in za vsakega posameznika. 

Hkrati je vezilo namenjeno vsem skupinam salezijanske družine, ki so 

povabljene, da (ponovno) odkrijejo laiško razsežnost, ki je lastna naši 

družini, in poklicno dopolnjevanje, ki je in mora biti vedno prisotno med 

nami. V luči tega, kar je najbolj značilno za našo pedagogiko in 

duhovnost, želimo pomagati zlasti mladostnikom in mladim odkriti, da je 

vsak izmed njih poklican biti kot kvas, o katerem govori Jezus: dober 

kvas, ki pomaga, da "kruh" človeške družine vzhaja, da je večji in 

okusnejši. Vsak od njih je poklican, da je protagonist, saj ima svoje  

"poslanstvo na tej zemlji". 
 

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA 
 

Delavnice so priložnost, da najdemo pot do notranjega miru, preverimo 

svojo vero in poglobimo molitev, ponovno odkrijemo zavzetost za Boga 

in veselje do življenja. Učimo se moliti, da bi se naučili živeti in doživeti 

izkušnjo, ki nas bo spremenila, nam pomagala, da se rešimo bolečih 

spominov, strahov in ran iz preteklosti. 

 Na Delavnicah bomo na 15 srečanjih v praksi spoznali različne načine 

molitve, ki nas bodo korak za korakom popeljali v globlji OSEBNI odnos 

z Bogom. Več o DMŽ na http://dmz.si/, kjer najdete tudi pričevanja. 

Uvodno SREČAnje bo v župnišču Želimlje, v četrtek 16. 2. ob 19.45.  

http://dmz.si/


BLAGOSLOV PO DOMOVIH 
 

Vsem, ki ste odprli vrata za blagoslov svojega doma, velja prisrčna 

zahvala za gostoljuben sprejem, aktivno soudeležbo s petjem in molitvijo, 

pobožen prejem blagoslova in prijeten pogovor.  

Bog povrni za darove, ki ste jih namenili župniku kot dar, oziroma 

'biro' ali za cerkvene potrebe. Kako naj vam povrnem drugače kot z 

molitvijo in s sv. mašami, ki so ob nedeljah in zapovedanih praznikih 

namenjene za vas žive in tudi za rajne župljane. Del sredstev je bil oddan 

Misijonskemu središču za misijone, ker letos nismo imeli kolednikov.  

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

BRANJE BERIL 
 

Pri nedeljski jutranji maši za bralce poskrbi g. Franci Kramar. Spodnji 

razpored bralcev je za nedelje in praznike za sv. mašo ob 10. uri. Prvi bere 1. 

berilo in psalm, drugi pa 2. berilo in vrstico med alelujo. Bralci, ki na določen 

termin ne bi mogli brati, ste naprošeni, da sami najdete zamenjavo.  
 

 

 NAPOVEDNIK DOGODKOV 
 

* 31. januar: praznik sv. Janeza Boska 

* 2. februar: Gospodovo darovanje v templju – svečnica (sv. maši v cerkvi) 

* 3. februar: prvi petek, obisk bolnikov 

* 5. februar: darovanje in blagoslov sveč, nabirka za cerkv. razsvetljavo   

* 6.-11. februar: počitnice, ni verouka 

* 11. februar: Svetovni dan bolnikov – god Lurške Matere Božje 

* 16. februar: uvodno srečanje Delavnice molitve in življenja 

* 18. februar: 3. srečanje birmancev  

* 22. februar: pepelnica – začetek postnega časa 

* 23. februar: sestanek za starše birmancev 

* 24. februar: križev pot, spomin Marije Pomočnice 
 

- Delavniške sv. maše so v zavodski kapeli. 
 

+ Malo pred novim letom se je v večnost preselil Jožef Štefe z Vrha na 

Želimljami 20. Naj bo deležen nebeškega bogoslužja. 
 

5. 2. Želimlje 

Milka in Zinka 

Podlipec,  

družina Traven 

19. 2. Smrjene 

Damjana Marinček, 

Anica/Rajko 

Marinček 

5. nedelja med l. 

5. 2.  

Giovani Damjana 7. nedelja med l. 

19. 2.  

Jakič Francka 

Stražišar Janez Pučnik Pavel 

6. nedelja med l. 

12. 2.   

Strajnar Aleš 1. postna ned.  

26. 2. 

Končan Majda 

Strajnar Breda Senegačnik Jože 



Kontakt: župnik Tone Lipar, tel. 031 525 539 ali tone.lipar@salve.si  

 

DAN DATUM URA MAŠNI NAMEN 

Pon 30. 1. 19.00 - v čast Sv. Trojici in sv. Janezu Bosku 

Tor 31. 1. 19.00 - za zdravje 

Sre 1. 2. 19.00 ++ salezijanci 

Sveč. 2. 2. 
7.30 - v zahvalo in priprošnjo Mariji Pom. in sv. Janezu Bosku 

19.00 + Alojzij Kumše (d. brat Janez) 

Pet 3. 2. 19.00 + Franc Drobnič 

Sob 4. 2. 19.00 ++  Liparjevi sorodniki  

5. 

ned 
5. 2. 

7.30 + Ana Lovšin, obl. in ++ iz družine 
10.00 - živi in ++ župljani 

Pon 6. 2. 19.00 + Ljudmila, obl., Rudolf, Rudi Jeršin 

Tor 7. 2. 19.00 + Jože, st. in Jože, ml. Jeršin 

Sre 8. 2. 19.00 
+ Ivan in Ana Kranjec 

- slovenski kulturni delavci 

Čet 9. 2. 19.00 + Nežka in Jože Štefančič 

Pet 10. 2. 19.00 + Janez Jeršin in Frančiška Vesel 

Sob 11. 2. 19.00 - za zdravje 

6. 

ned 
12. 2. 

7.30 - živi in + župljani 
10.00 - v zahvalo za 40 let sv. zakona 

Pon 13. 2. 19.00 + Alojzij Kumše (d. Anica Anžič) 

Tor 14. 2. 19.00 
+ Franci, obl. in Jožica Hrastnik 

- ob godu (Tina) 

Sre 15. 2. 19.00 + Janez Fink in Anton Korošec 

Čet 16. 2. 19.00 - za zdravje in Božje varstvo mladih družin (Murnik) 

Pet 17. 2. 19.00 + Pavla in Franc Primc, obl. 

Sob 18. 2. 19.00 + Frančiška Štebljaj (d. Oblakovi-Ponikve) 

7. 

ned 
19. 2. 

7.30 - živi in + župljani 
10.00 + Jože, obl. in Marija Škrjanc 

Pon 20. 2. 19.00 + Jože, obl. in starši Trontelj 

Tor 21. 2. 19.00 + Marija Škrjanc (z Iga) 

pepel.

sre 
22. 2. 19.00 + Janez Kadunc, obl. 

Čet 23. 2. 19.00 - v čast Svetemu Duhu 

Pet 24. 2. 19.00 
+ Janez Jeršin, obl. in Frančiška Vesel 

- po namenu ob roj.d. (Tina) 

Sob 25. 2. 19.00 + Ivan Stražišar, obl. in Ana 

1. 
postna 

26. 2. 
7.30 + Franc, obl. in Neža Perhaj 

10.00 - živi in + župljani 

Pon 27. 2. 19.00 + iz družin Tičar in Oselj 

Tor 28. 2. 19.00 + Jože Štefe (d.žena Marija) 

Sre 1. 3. 19.00 ++ Peharnekovi in Martinovčevi 


