OZNANILA:
● Veroučenci 8. razreda so v branju današnje Božje
besede izpostavili nekaj stavkov: - Zakaj si dopustil, da smo zašli s prave poti, zakaj si zakrknil srce,
SVETE MAŠE od
da se te ne bojimo in smo postali kakor umazanec?
In vemo, da si ti naš oče! Jezus pravi: Pazite in
4. do 10. 12. 2017
čujte! Vsem želijo dobro pripravo na Jezusov
ponedeljek:
prihod in uspešno novo (cerkveno) leto.
7.30
18.30 v čast A.M.Slomšku za
● V imenu škofijske in župnijske Karitas izrekamo
zdravje sina Darka
iskreno Bog povrni za vaše današnje darove za
torek:
potrebe te dobrodelne katoliške organizacije.
7.30 za + Ano Voler
● V torek ob 17. uri nas bo obiskal Miklavž. Starši
18.30 za + Viljema Jaušovca
pripravite otroke na to srečanje, ne pozabite jih
sreda:
vzgajati za molitev, dobroto in dobrodelnost, kar je
7.30 za + Jakoba Metulja
smisel Miklavževega obdarovanja.
18.30 za + Marijo in Milana
Mozetič
● Od torka do četrtka bomo imeli pri večerni sv.
maši tridnevnico pred Marijinim praznikom. V
četrtek:
7.30
četrtek po večerni maši bodo še slovesne večer18.30 za verne duše
nice v čast Mariji Brezmadežni.
petek: Brezmadežno
● V petek bo slovesni praznik Marijinega brezspočetje Device Marije
madežnega spočetja. Sv. maši bosta ob 8.00 in
8.00 v čast in zahvalo
zvečer. Ob 18. uri bomo zapeli Marijine litanije,
Brezmadežni
med sv. mašo ob 18.30 pa bo sprejem novih
18.30 za + Antona Turnška
ministrantov.
sobota:
● Prihodnja nedelja bo druga adventna. Pri sv.
7.30
mašah bo ofer za potrebe župnije. Pri jutranji maši
18.30 za + Miloša Drea
bo sodeloval mešani pevski zbor, ob 10. uri
NEDELJA:
veroučenci 3. in 4. razreda s svojimi družinami.
8.00 za + Franca Godca, sorodnike Hribernik in Bratuša ● V atriju je na voljo župnijsko Glasilo. Starši vzeza žive in + župljane
mite tudi zgibanko z namigi, kakor ustvariti in
10.00 za + Nikolaja Žolnir
podariti otrokom krščanski dom.
Od nas so odšli v večnost:
Marija Agrež (102), Milčinskega NAPOVEDNI KOLEDAR
5. 12. Miklavžev obisk
11; Ludvik Orač (88) in Pavlina
8. 12. Marija Brezmadežna – dan ministrantov
Orač (82), Jeretinova 1; Nada
Keres (62), Ulica frankolovskih 10. 12. 2. adventna ned. z veroučenci 3. in 4. r.
žrtev 32. Gospod, daj jim večni 11. 12. seja ŽPS
pokoj in večna luč naj jim sveti! 16. 12. začetek osemdnevnice pred božičem

3. 12. 2017

1. adventna nedelja
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MIZA BOŽJE BESEDE
Izaija 63,16-17.19;64,2-7
Psalm 80
1 Korinčanom 1, 3-9

Marko 13, 33-37

Imamo različne vrste čakanja. Drugačno je
čakanje v dolgi blagajniški vrsti, drugačno na
vrsto za zdravniški pregled, drugačno na
podelitev diplome, drugačno na prejem sv.
zakramentov. Če bi se v teh primerih čakanje
morda zdelo pasivno, pa ima adventno
pričakovanje aktiven značaj. Osebno se
vključujemo v zavzeto duhovno pripravo na
božič, še bolj odgovorno pa moramo razumeti
pripravo na zadnje in odločilno srečanje z
Gospodom po smrti. Kristjanov vsakdan ni
prazen in dolgočasen, ampak poln priložnosti
za ustvarjalno dobroto, za utrjevanje
človeških in Božjih navez. Krščanska vera
človeka pomlajuje. Naj bo ta advent poln luči.

Ti, Gospod, si naš oče, Naš
odkupitelj ti je ime. Zakaj si
dopustil, da smo zašli s
tvojih poti, zakaj si nam
zakrknil srce, da se te ne
bojimo? Mi smo glina, ti si
naš upodabljavec, vsi smo
delo tvojih rok.
Razjasni svoj obličje in
rešeni bomo. Zbudi svojo
moč pred svojim ljudstvom,
pridi in nas reši. Poživi nas,
da bomo klicali tvoje ime.
Vedno se zahvaljujem Bogu
za milost, ki vam je bila dana v Jezusu Kristusu, kajti v
njem ste obogateli v vsej
besedi in v vsem spoznanju.
Pazite in čujte, ker ne veste,
kdaj pride čas! Čujte, da vas
ne najde spečih, če pride
nenadoma. Kar pravim vam,
pravim vsem: Čujte!

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

TEDEN KARITAS

YANGON,

Predsednik Slovenske Karitas nadškof Alojzij Cvikl je nagovoril sodelujoče
na dobrodelnem koncertu v celjski dvorani Golovec: »Vsak od nas hrepeni po
toplini doma. Kaj pomeni dom ugotovimo šele, ko smo zanj prikrajšani. Nocoj še posebej
mislimo na družine, ki so v stiski, ne samo duhovni, ampak tudi materialni. Največ, kar jim lahko poklonimo, je
sprejetost, razumevanje in varnost. Skupaj s toplino besed pa je potrebna tudi materialna pomoč. Prostovoljci
Karitas lahko v tem smislu pomagajo prizadetim le z
vašimi darovi. V obliki konkretne pomoči jih želijo ponesti 20.000 družinam v Sloveniji, ki so se znašle v preizkušnjah zaradi brezposelnosti, bolezni, hujših nesreč ali
prenizkih in nerednih dohodkov. Vaša dobrota bo olajšala njihove stiske in jih nagovorila za bolj sončen pogled v prihodnost. Hvala vsem, ki ste oziroma še boste z
odprtim srcem odgovorili na letošnji Klic dobrote in dobroto svojega srca delili z družinami v stiski. Naj bo med
nami po tem koncertu več družin, ki bodo zopet začutile
toplino doma!

29. november –
Papež Frančišek je med sv.
mašo na športnem igrišču
Kyaikkasan Ground v homiliji
dejal, da je »dokončni razlagalec Božjih skrivnosti Jezus.
On sam je Božja modrost
(prim. 1Kor 1,24). Jezus nas
ni naučil svoje modrosti z dolgimi govori, ampak tako, da
je dal svoje življenje na križu.
V križu najdemo modrost, ki
more voditi naše življenje z
lučjo, ki prihaja od Boga. S
križa prihaja ozdravljenje. V
evharistiji ne samo prepoznamo dar njegovega telesa in
krvi, ampak se naučimo, kako
najti počitek v njegovih ranah
ter biti očiščeni naših grehov
in napačnih poti.«
Papež Frančišek se je v
Yangonu srečal tudi z vrhovnim svetom budističnih menihov Sangha in dejal, da je to
priložnost za »potrditev prizadevanja za mir, spoštovanje
človeškega dostojanstva in
pravičnosti«. Izziv današnjih
dni je pomagati osebam, da
se odprejo za presežno, da
pogledajo v globino, spoznajo same sebe, se povezujejo
z drugimi. Če smo poklicani
biti združeni, moramo preseči
vse oblike nerazumevanja,
nestrpnosti, predsodkov in
sovraštva. Kot je povedal
Buda: »Premagaj sovraštvo z
ljubeznijo. Premagaj zlobo z
dobroto. Premagaj laž z resnico.« ali kakor je govoril sv.
Frančišek Asiški: »Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. Kjer je žalitev, naj
prinašam odpuščanje. Kjer
je tema, naj prinašam luč.«

PEVSKI FESTIVAL V PRAGI
Pevci Mepz Don Bosko smo se od 17. - 19. 11.
udeležili mednarodnega festivala pevskih zborov v
Pragi. Imeli smo dva polurna koncerta v cerkvi sv.
Nikolaja in sv. Martina v središču Prage, ob zaključku pa z ostalimi zbori zapeli še 4 skupne pesmi.
Za nastop smo prejeli lični priznanji, ki sta na ogled
v vitrini naše avle. Kolikor je čas dopuščal, smo si z
mladim češkim vodnikom Matejem ogledali glavne
znamenitosti tega čudovitega mesta in se družili v
prijetnem hotelu.
V sobotnem večeru smo z župnikom Tonetom,
ki je skrbel za našo duhovno hrano vse tri dni, darovali mašo v kapeli sv. Ane v minoritskem samostanu. V nedeljskih opoldanskih urah smo si ob povratku ogledali še eno večjih čeških pivovarn v Budejovicah, v večernih urah pa se obogateni z novimi

izkušnjami in prijetnimi občutki zadovoljni vrnili domov. Bogu hvala za srečno pot, ubrano petje in vse
lepe trenutke.
In seveda vsi, ki radi pojete, vabljeni, da se nam
pridružite - ob torkih ob 19.00 v učilnici DBC.

PRAZNIK MARIJE
BREZMADEŽNE
Pojasnilo: Verska resnica
o Marijinem brezmadežnem
spočetju pove, da je bila Marija brez izvirnega greha že
od njenega spočetja pod srcem mame Ane. Po 9 mesecih od tega praznika (8.
12.) obhajamo Marijin rojstni dan (8. 9.).
Nadangel Gabrijel je Marijo pozdravil z izrazom
milosti polna. S tem je bilo povedano, da v njej ni
sledu greha, niti izvirnega. Od vsega začetka je bila
čista posoda za živ tabernakelj – bivališče Božjega
Sina. Apostol Pavel piše, da je Bog tudi nas izvolil,
da bi bili sveti in brezmadežni pred njegovim obličjem (Ef 1,3). Prav zato je Kristus postal človek. Zaradi njegove darujoče Božje ljubezni do nas grešnikov lahko stopimo na pot svetosti. Po njem nam je
omogočeno očiščenje in opravičenje. Krstni studenec nas je opral nečistosti izvirnega greha, da bi se
tudi v našem življenju zrcalila brezmadežnost in
Božja milost.
Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki
se k tebi zatekamo.

MIKLAVŽ NAS UČI DOBROTE
Od otroštva dalje poznamo sv. Miklavža kot
dobrotnika otrok. A ne prinaša le materialnih dobrin, ampak je pobudnik, učitelj, zgled in priprošnjik za dobrodelne ustanove in osebno darežljivost,
pa tudi znamenje neizmerne Božje darežljivosti.

SVETNIKI v tem tednu
P Barbara, mučenka
T Saba, opat
S Nikolaj, škof
Č Ambrož, škof
P Brezmadežno spočetje DM
S Valerija , mučenka

BARBARA

je živela od leta
273 do 306 v Nikomediji v današnji Turčiji. Ker je oče, zagrizen nasprotnik kristjanov,
zaslutil, da se zanima za Kristusa, jo je dal zazidati in zapreti v stolp z dvema oknoma. Kmalu je odšel na daljše
potovanje. Barbara je delavcem ukazala, naj narede še
eno okno. Ko se je oče vrnil,
je opazil, da ima stolp tri
okna, pred vrati pa je našel
križ. Barbara mu je pojasnila,
da je to simbol Sv. Trojice in
da tako skozi tri okna »prihaja
k njej milost troedinega Boga«. Priznala je, da je prejela
krst. To je očeta tako razjezilo, da je stopil proti njej, da
bi jo udaril, pa je v tleh nenadoma nastala odprtina, ki jo
je skrila (zato je zavetnica rudarjev). Pozneje jo je odvlekel pred deželnega upravitelja, da jo je dal bičati. Njen
oče je zahteval usmrtitev in ji
sam odrezal glavo, a ga je že
v naslednjem trenutku ubila
strela. Kljub temu, da je njeno
življenje težko preverljiva legenda, jo ljudje vseh časov
izredno častijo.

AMBROŽ

je bil izvoljen za
milanskega škofa. Svoje premoženje je razdelil revežem.
Vernike je pridobil s sočutnim
pristopom. Veliko je pisal, pospeševal ljudsko petje in odlično pridigal. Umrl je l. 397.

