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POSLANICA OB ZAČEKU ŠOLSKEGA IN
KATEHETSKEGA LETA
Spoštovane učiteljice in učitelji, spoštovani starši, drage učenke in
učenci, dijakinje in dijaki!
Začenjamo novo šolsko leto. Vsak začetek prinaša s seboj nemir
pričakovanja, načrtovanja, novega upanja in dobrih sklepov. Vaše delo,
dragi učenci in dijaki, kakor tudi delo vas, spoštovani starši in učitelji, ki
otroke in mlade spremljate pri njihovi rasti v znanju in dozorevanju v
človeških krepostih, je izrednega pomena za družbo in Cerkev. Preko
različnih šolskih in obšolskih dejavnostih boste, dragi učenci in dijaki,
odkrivali lepoto, smiselnost in bogastvo sveta, ki nas obdaja in ki nam je
zaupan v odgovorno upravljanje. V stvarstvu boste prepoznavali sledi
Stvarnika. Bodite radovedni in pomnožite številne darove, ki jih je Stvarnik
položil v vas, in jih uporabljajte v dobro vseh ljudi in celotnega stvarstva.
Od vas, dragi učenci in dijaki, je odvisna naša skupna prihodnost. In vi,
spoštovani starši in učitelji, bodite s svojimi izkušnjami opora in z osebnim
odnosom do narave in do ljudi zgled. Vaše znanje bogati znanje otrok in
mladih, vaši življenjski zgledi pa plemenitijo njihova srca, da bodo mogli,
ko bo napočil njihov čas, znanje uporabljati s srcem in tako ta svet delati
lepši in prijaznejši za vsakega človeka.
Vsem se zahvaljujem za vse dobro, kar ste doslej naredili na
področju vzgoje in izobraževanja, ter vam v novem šolskem letu želim
veliko medsebojnega zaupanja, pomoči, potrpežljivosti in naklonjenosti. Če
bomo znali tako pristopati k svojim odgovornostim, se bomo na koncu leta
lahko vsi veselili sadov, ki jih bo obrodilo naše delo. Pri vašem delu vas
bom spremljal in podpiral s svojo vsakdanjo molitvijo.
msgr. Stanislav Zore OFM,
ljubljanski nadškof metropolit

RAZMIŠLJANJE
Kaj je molitev?
»Učitelj, želiva, da ... «, Učitelj, »daj nama, da ... «
Morda si to ne priznamo, a kakor Janez in Jakob govorimo velikokrat tudi mi. Vsaj
ko se obračamo na Boga. Mene so njune besede spomnile na moje molitve.
Morda ne molite več. Pa ne zato, ker ne bi znali. Tudi ne zato, ker nimate časa.
Molili ste, gotovo, vsaj kot otroci, ker vsi otroci molijo. Če ne molite več ali če ne
molite redno, je to zato, ker se vam molitev verjetno ne zdi potrebna, saj se imate
sami za dovolj močne, ali pa ker niste videli (ali nočete videti) trenutkov in situacij,
ko ste šibki. Ali pa je to tudi zato, ker ste nekoč molili, pa niste dobili tega, kar ste
v svojih molitvah prosili in se vam zdi tako molitev samo izguba časa in
praznoverje. Ali pa so vas tega naučili drugi, ker se pravi, da je molitev nekaj, kar
se ne počne, če želi človek pred drugimi izgledati sodoben in inteligenten.
Gotovo obstajajo še drugi razlogi kot ti, ker jih je verjetno prav toliko, kolikor je
ljudi, ki ne želijo moliti. Eno pa je skupno vsem – da ljudje ne molijo, ker se jim
zdi molitev neživljenjska. To pa je zato, ker molitve ne razumemo. Kot Zebedejeva
sinova namreč mislimo, da je molitev naročanje opravil, ki jih želimo od Boga. Kot
so tudi naši odnosi večkrat iskanje lastnega zadoščenja ali servis naših občutkov,
želja in potreb.
Tako večkrat pomislim na besede danskega filozofa Kierkegaarda: »Naloga molitve
ni v tem, da bi vplivala na Boga, temveč bolj to, da bi spremenila tistega, ki moli.«
Človek potrebuje ljubezen. In samo iz ljubezni lahko ljubi. Če torej želimo živeti in
ljubiti, moramo čutiti, da smo ljubljeni in da nas ljubi Bog. Da pa bi to začutili,
moramo moliti. In če ne čutimo ljubezni Boga in če zato ne moremo ljubiti, je to
zato, ker smo nehali moliti.
O tem se pogovarjamo, ko govorimo o molitvi: o
odnosu, o ljubezni med Bogom in človekom. O
našem prvem odnosu. O segmentu našega
življenja, ki je ključno za to, da kot človek
preživim. Ne o servisu, ne o trgovini, ne o
sužnjelastništvu ... O ljubezni. In če govorimo o
ljubezni, potem ni treba veliko razlagati, da Bog
v tem odnosu nikoli ne ravna samovoljno ali iz
kaprice, ampak vedno v skladu s tem, kar mu
narekuje ljubezen. Da, tudi takrat, ko ne usliši
molitve. Lahko smo gotovi, da nekdo, ki nekoga
ljubi, vedno naredi to, kar je za nekoga najboljše. In vemo, da to ni nujno to, kar
prosi človek.

Zato je to odnos, v katerem ni gospodovanja, ampak služenje – pri čemer Bog služi
človeku, tako da mu daje življenje, človek pa Bogu, tako da sprejema, kar mu ta
daje. Kot zgled se postavi kar Jezus sam. Ni prišel, da bi mu stregli, da bi mu torej
bilo u-streženo, temveč da bi on stregel, da bi on u-stregel Bogu in s tem ljudem –
in nenazadnje tudi sebi.
Tak je Jezusov odgovor. Da bi vedeli, kako moliti. Morda besede niti ne bodo
potrebne. Saj je molitev bolj poslušanje kot govorjenje, bolj učenje kot poučevanje
Boga.

ODMEVI
ZAHVALA
Župnijska Karitas je obnavljala kletne prostore za
skladiščenje hrane ter ostale predmete.
Zahvaljujemo se vsem dobrotnikom, ki so
pomagali denarno ali materialno, obrtnikom in
prostovoljcem, ki so opravili vsa dela
prostovoljno.
HVALA VAM. NAJ VAM VAŠO DOBROTO BOG NAKLONI Z BOŽJO
MILOSTJO.
Ob tem pa vse župljane vabimo k blagoslovu teh prostorov, ki bo 17. 11. 2015
ob 17. uri, na god svete Elizabete Ogrske, ki je zavetnica Karitasa. Vabljeni!
IZ NAŠEGA VRTCA
TRI POMEMBNE OBLETNICE
Vstopamo v novo šolsko leto. To se sploh ne tiče vseh, bo morda kdo komentiral –
pa ni čisto tako. Starši bodo imeli več skrbi, otroci več obveznosti … Sama gledam
na to tudi kot na priložnost za nove stike, sklepanje prijateljstev, nova znanja in
izkušnje, za nove izzive in dotike Božje navzočnosti med nami.
Tudi tisti, ki ste s šolskimi klopmi že zdavnaj opravili, se lahko lotite botrstva.
Izberete si učenca, učitelja, razred, šolo ali vrtec, še posebej predlagam naš
Župnijski vrtec, in vsak dan zanj zmolite svojo najljubšo molitev ali pa molitev
oblikujete s svojimi besedami. Cerkev je velika družina živih in rajnih. Tudi mi vsi
lahko postanemo velika družina dobro mislečih, ki se podpirajo, širijo pozitivno
energijo in živijo drug za drugega. Namesto da energijo vlagamo v pritoževanje,
morda celo v jezo in željo po obračunavanju, raje podpirajmo drug drugega.
Kadar v vrtcu opravljamo inventuro, je na koncu spiska, vsaj tako se mi zdi,
napisano moje ime, saj sem v hiši že tako dolgo, da sem postala njen inventar. Pa
so rekli: »Napiši nekaj o našem veselju, o naših obletnicah!« No, in sedaj pišem.
Pišem o tem, da se podpira(j)mo v dobrem. Tudi zaposlene se podpiramo v delu in

prizadevanju že 25 let. Tako bomo v tem letu slavili srebrni jubilej. Nekoč želje,
sanje, potem pa po zaslugi intuziastov realnost.
Odprtje Župnijskega vrtca v majhni roza hišici! In danes!? Na njenem mestu stoji
nov, sodoben, svetel vrtec, ki v svoj objem in varstvo vabi otroke in z raznimi
srečanji tudi starše, in bo praznoval deset let. Postal pa je povezovalna stavba vseh
Vrhničanov, saj se v njem odvijajo in dogajajo še druge zanimive dejavnosti.
Pred petimi leti pa je dobil mlajšo sestrico Kaplanijo. Obnovljena znotraj in zunaj
se preko dvorišča veselo nasmiha Starejšemu bratu. Obe obletnici sta za nas vir
zahvale, veselja, izziv in odgovornost za prihodnost. Marsikatera dejavnost bo letos
povezana s tem praznikom.
Da pa ne pozabimo, kje je Vir veselja in upanja, kdo je Tisti, ki daje rast, in kdo je
Ta, ki nam Ga je podarila, bomo tudi v tem letu sprejemali Marijo v domove naših
družin. To bo naša Marija romarica, ki nas bo povezovala in nas pripravljala še na
veliko obletnico, na obletnico Marijinih prikazovanj v Fatimi.
Vsem otrokom iz desetih skupin, ki bodo s septembrom napolnili naše igralnice,
kličemo: »Dobrodošli! Veselimo se vas!«
Želimo vam miren začetek z božjim blagoslovom. Tudi vsem drugim vrtičkarjem in
šolarjem, še posebej našim nekdanjim varovancem, ki sedaj žulijo že študentske
klopi ali so celo zaposleni, pa pošiljamo lep pozdrav v upanju, da imate na bivanje
v našem vrtcu lepe spomine.
Anica Košir Kropivšek

OBVESTILA IN VABILA
OBNOVA ŽUPNIŠČA
Obnova župnišča poteka po načrtih. 30. avgusta je bil dan odprtih vrat. Tako ste si
mnogi ogledali opravljena dela in potek del. Bili ste zelo navdušeni nad
razporeditvijo in ureditvijo novih bivalnih enot. Vsa gradnja in obnova je potekala
po najboljših statičnih preračunih in tehnologija materialov je najsodobnejša. Lahko
rečem, da bo stavba za nadaljnjih 100 let zadostovala pogojem bivanja.
Trenutno se sušijo estrihi in se pleskajo stropi in stene. Kar je bilo v kopalnicah
možno, je že nameščeno. Prav te dni smo zagnali toplotno črpalko, da bo
pripomogla k čimprejšnji izsušitvi tlakov. V mesecu dni bomo lahko namestili
leseni parket in kamnito stopnišče. Počasi se dogovarjamo za novo opremo, ki jo bo
potrebno nabaviti.
S to temeljito adaptacijo so nastali tudi veliki stroški, ki so še nepokriti. Zato se
obračam na vse ljudi dobre volje v našem kraju, da pomagate pri nastajanju novega
in lepega objekta, ki bo namenjen življenju in delu duhovnikov. Svoje darove lahko
nakažete na TRR račun: Župnija Vrhnika, Voljčeva 21, Vrhnika, št. računa:
SI56 0202 7009 1826 511.
Ofer oz. darovanje za potrebe obnove župnišča bo v nedeljo, 4. oktobra, pri
vseh svetih mašah.

župnik Blaž
DRUGOD OPRAVLJENE SVETE MAŠE:
5-krat +Lešnjak Milena, +Ivanka in Franc Čuk, za božjo pomoč in vero, v zahvalo
sv. Duhu, 2-krat v zahvalo za zdravje, 2-krat Marija Leskovec, +Marija in Anton
Krže, za spravo med prijatelji, za nove duhovne in redovniške poklice, za duše v
vicah, v dober namen
K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO
v župniji VRHNIKA:
Marija Leskovec, roj. 1931, Gradišče 11
Pavla Leskovec, roj. 1938, Dobovičnikova 5
Frančiška Hodnik, roj. 1936, Petkovškova 3
Jožef Leskovec, roj. 1942, Stara cesta 40 a
Ivanka Potrebuješ, roj. 1933, Petkovškova 34
Tomaž Mesec, roj. 1946, Stara Vrhnika 18 a
Matjaž Jeršin, roj. 1987, Čolnarska 15
Jaka Ceme, roj. 1991, Pot na Košace 3
BOŽJI OTROCI SO POSTALI
v župniji VRHNIKA:
David Schmitzer, Verd 19 a, Vrhnika
v župniji ZAPLANA:
Enej Gantar, Jerinov grič 49
v župniji PODLIPA:
Anika Tomazini, Podlipa 83
Matevž Merlak, Podlipa 40
Manca Merlak, Podlipa 40
PRED BOGOM SO OBLJUBILI VEČNO ZVESTOBO
v župniji VRHNIKA:
Borut Žibert, roj. 1986, župnija Studenec, in Petra Rus, roj. 1983, župnija Vrhnika
v župniji PODLIPA:
Matija Oblak, roj. 1991, župnija Trata – Gorenja vas, in
Tina Prosen, roj. 1990, Župnija Podlipa-Žažar
DOBRA DELA: Ob smrti +Angelce Kubot je nečakinja
Olga z družino darovala za cerkev 100 EUR, sestra Marija
pa je darovala za obnovo župnišča 100 EUR. Ob smrti
+Jožeta Leskovca je domača družina darovala za cerkev
100 EUR. Ob smrti Jaka Cemeta sta družini Turk in
Treven darovali 50 EUR za cerkev na Sv. Trojici. Ob smrti

+Ivane Jeraj sta za sv. mašo darovali sestra Rezka, sestra Mici, za 3 sv. maše sestra
Francka z družino, za eno sv. mašo nečak Matija z družino in za eno sv. mašo
nečakinja Marjetka z družino. Ob smrti Tomaža Mesca so darovali za tri sv. maše
Petrovčičevi, za dve sv. maši Rojčevi in za pet sv. maš družini Mesec in Šemrov.
Namesto cvetja in sveč pa so domači namenili tudi 160 EUR. Za novo župnišče je
družina H. P. namenila 300 EUR. Ob smrti +Marte Kozel je družina Vogrinčič
darovala za sv. mašo. Ob smrti +Antonije Zimšek so domači darovali 50 EUR za
potrebe cerkve. Ob smrti +Danijele Škof so družine Ker, Stražišar, Kos Košir
Marjan, Jožko, Čepon darovali za 6 sv. maš. Vsem darovalcem Bog povrni!
MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI ZAPLANA
Sob., 26. 9.
Kozma in Damijan, mučenca
Ned., 27. 9.
26. NEDELJA MED LETOM
Pet., 2. 10.
Angeli varuhi – prvi petek
Sob., 3. 10.
Frančišek Borgia, redovnik – prva sobota
Ned., 4. 10.
27. NEDELJA MED LETOM –
ROŽNOVENSKA
Sob., 10. 10.
Danilo, mučenec
Ned., 11. 10.
28. NEDELJA MED LETOM

830 +Mišo in Fani Vasić
9h +Alojzija Šinkovec
17h +Janez Malavašič
830 +Franc Petkovšek
9h +Trčkovi
830 +brata in starša Kogovšek
9h +Trovtovi

MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI PODLIPA
Tor., 22. 9.
19h Podlipa +Terezija in Stanislav Brenčič
Mavricij, mučenec
20h Žažar +Rafael in Katarina Trček
Pet., 25. 9.
19h Podlipa +Jaka Urh
Firmin, škof
20h Žažar +Ana Trček
Ned., 27. 9.
8h Podlipa +Marjana in Jože ter brat Ivan Gabrovšek
26. NEDELJA MED LETOM
10h Žažar +Lovro in Neža Mole
Sre., 30. 9.
18h Podlipa +Frančiška in Anton Vehar, obl., in vsi
Hieronim, duhovnik
Strojarjevi
19h Žažar +Janez Slabe (dar Marka)
Pet., 2. 10.
18h Podlipa +Franc Jereb, Smrečje
Angeli varuhi – prvi petek
19h Žažar +Ivan Pišek
Ned., 4. 10.
8h Žažar +Franc in Frančiška Vrhovec, obl.
27. NEDELJA MED LETOM –
10h Podlipa +Franc Troha

ROŽNOVENSKA
Tor., 6. 10.
Bruno, redovnik
Ned., 11. 10.
28. NEDELJA MED LETOM

18h Podlipa + Jaka Urh
8h Podlipa +Frančišek Slabe, Rovte
10h Žažar – za zdravje

MAŠNI NAMENI OD 21. 9. DO 11. 10. 2015
Pon., 21. 9.
18h Verd +Marija Markelj
Matej, evangelist, apostol
18h Velika Ligojna +starši Kunst
1930 +Habetovi
Tor., 22. 9.
18h Verd +Danijela Škof, 7. dan
Mavricij, mučenec
1930 +Jože Leskovec, 30. dan
Sre., 23. 9.
18h Sv. Lenart +Antonija, obl., in Slavko Šinkovec
Pij iz Pietrelcine, redovnik
18h Stara Vrhnika +Meta Grom, obl.
1930 +Milka Jeršin, obl., in Ivana ter Matevž Frank
Čet., 24. 9.
10h Dom – v zahvalo za 40 let delovanja Doma
Anton Martin Slomšek, škof
+Ivanka Pirnat, obl.
18h Stara Vrhnika +starši, bratje in sestre Nagode (Stara
Vrhnika 141)
18h Blatna Brezovica +Ana Herauer, obl.
1930 +Marija Turk
Pet., 25. 9.
18h Blatna Brezovica +Ivanka Brglez
Firmin, škof
18h Stara Vrhnika +Mojca Spreitzer, obl.
1930 +Anton, obl., in Terezija Buček
Sob., 26. 9.
18h Velika Ligojna +Jože Hribar, obl.
Kozma in Damijan, mučenca
1930 +Otilija in Jože Novak, obl.
Ned., 27. 9.
730 +Marija Gutnik
26. NEDELJA MED LETOM
9h +starši in brat Franc Tome
1030 +Ivanka in Srečko Zobec
1930 Sv. Lenart – za žive in pokojne župljane
Pon., 28. 9.
17h Verd +Mici Petrič
Venčeslav, mučenec
17h Lesno Brdo +Ivanka Kozar, obl., in starši Velkavrh
18h +Frančiška Fortuna
Tor., 29. 9.
17h Stara Vrhnika +Tomaž Mesec, 30. dan
Mihael, Gabrijel Rafael,
18h +Jaka Ceme, 30. dan
nadangeli
+Matjaž Jeršin, 30. dan
+Angelca Kubot, 30. dan
Sre., 30. 9.
17h Sv. Lenart +Marko Mele
Hieronim, duhovnik
17h Verd +Ana Žust, obl.

Čet., 1. 10.
Terezija Deteta Jezusa,
redovnica
Pet., 2. 10.
Angeli varuhi – prvi petek
Sob., 3. 10.
Frančišek Borgia, redovnik –
prva sobota
Ned., 4. 10.
27. NEDELJA MED LETOM –
ROŽNOVENSKA
Pon., 5. 10.
Marija Faustina Kowalska,
redovnica
Tor., 6. 10.
Bruno, redovnik
Sre., 7. 10.
Rožnovenska Mati božja
Čet., 8. 10.
Benedikta, redovnica
Pet., 9. 10.
Dionizij, škof, in tovariši
Sob., 10. 10.
Danilo, mučenec
Ned., 11. 10.
28. NEDELJA MED LETOM

18h +Francka Žilavec in Jožefa Slak
10h Dom – v zahvalo
18h Verd +Jakob in Marija Koderman
17h Sinja Gorica +Marija, obl., in Franc Rozman
1930 +Žitko (DG)
17h Stara Vrhnika +starši Ogrin in Joži Tomc, obl.
18h +Brcetovi
17h Velika Ligojna +Štefanija Lenarčič
18h +Anton in Marjanca Petrovčič
– za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice
730 +Magdalena Zorc
9h +Jožef in Jožefa Stanovnik
1030 – za žive in pokojne župljane
18h Sv. Lenart +Mici in Hani Krže
17h Blatna Brezovica +Cita in Franc Nagode
18h +Anton Dolenc
+starši Antonija in Alojzij Dolenc
h
17 Stara Vrhnika +Komarjev Janez, 30. dan
18h +Marta Kozel, 30. dan
+Frančišek in Terezija Lenarčič, (Stara cesta 5)
17h Sv. Lenart +Marija in starši Petavs
17h Stara Vrhnika +Malnarjevi
18h +Francka Brenčič, obl.
17h Velika Ligojna +Pavel in Frančiška Sedej
18h +Marija Tomažin, obl.
+Janez Jeršinovec, obl.
h
17 Velika Ligojna +Osredkarjevi (Velika Ligojna 12)
17h Stara Vrhnika +Pavla in Pavel Kenk
18h +Pivk Malči in Pavla Petkovšek
17h Velika Ligojna +Franc Osredkar
18h – v čas in zahvalo Božjemu usmiljenju in Sv. Duhu
730 +Stanislav Brenčič
9h +starši, bratje in sestre Jereb
1030 +Janez in Terezija Dobrovoljc, obl.
18h Sv. Lenart – za žive in pokojne župljane

URADNE URE V ŽUPIJSKI PISARNI: Ponedeljek od 8.00 do 10.00, torek od 18.00
do 19.00, v četrtek od 8.00 do 10.00 in v petek od 17.00 do 18.00.

Izdal in odgovarja: Župnija Vrhnika, Voljčeva 21, Blaž Gregorc, žpk.; Tel.: 01/750 –27-50; GSM 031 361 204
E-mail: blaz.gregorc@guest.arnes.si; http://zupnije.rkc.si/vrhnika/ prispevke pošljite tudi na e-naslov:

semrov.mirjam@gmail.com

