OZNANILA:

SVETE MAŠE od
3. do 9. 12. 2018
ponedeljek:
7.30 za + Franca Godca in
sorodnike Hribernik
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za + Franca Golhleba

torek:
7.30 za + Ano Poljanšek
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za + Milico Šlosar

sreda:
7.30 za + Darinko Breznik
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za + Marijo Čendak

četrtek:
7.30 za + Jožeta Kampleta
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za duhovne poklice in
beatifikacijo A. Majcna

petek:
7.30 na čast Brezmadežni Mariji in sv. Luciji za zdravje
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za + Ivanko Vidergar

sobota: BREZMADEŽNA
8.00 v čast in zahvalo Brezma-

dežni
za + Angelo Pevec, greg.
18.30 za + Simona Višnarja

NEDELJA:
8.00 za + Marjana in Ano
Ojsteršek
za + Angelo Pevec, greg
za žive in + farane
10.00 za + Joza in Kato Stjepić

● Čudovito adventno voščilo nam je izrekel
apostol Pavel, naj Gospod utrdi naša srca, da
bodo neoporečna v svetosti pred Bogom in
Očetom, ko pride naš Gospod Jezus.
● Ob današnji nedelji Karitas se v imenu župnije zahvaljujemo sodelavkam in sodelavcem
naše Župnijske Karitas za nesebično služenje
potrebnim v našem občestvu. Iskren Bog
povrni tudi za današnjo nabirko za Karitas,
kakor tudi za darove, ki jih dajete v nabiralnik
ali na druge načine podpirate delo te katoliške dobrodelne ustanove.
● V sredo ob 17. uri nas bo obiskal Miklavž in
obdaroval otroke in druge sodelavce. Prijavo
za obdarovanje otrok sprejemamo še danes in
jutri.
● V soboto bo praznik Marije Brezmadežne. Sv.
maši bosta ob 8. uri in zvečer. Pri večerni sv.
maši se bodo ministranti izročili Mariji in jo
prosili za dostojno in zvesto službo oltarju.
● Prihodnja nedelja bo druga adventna. Pri sv.
mašah bo ofer za potrebe župnije.
● V sredo ob 19. uri bo v cerkvi sv. Jožefa Recital
s sakralnimi arijami in pesmimi, ki jih bo zapel
Luka Debevec Mayer iz Argentine.
● Collegium vocale pa bo pel pri maši v cerkvi
Sv. Duha v petek ob 18. uri.
● Na mizici je na voljo Glasilo, Ognjišče, Družina
in druga literatura.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!5.!12.! Miklavev!obisk!
!!8.!12.!!Praznik!Brezmadene!Marije!
!10.!12.!seja!PS!
!16.!12.!adventna!duhovna!obnova!
!
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MIZA BOŽJE BESEDE
Jeremija!33,14-16!
Psalm!25!
1!Tes!3,12!-!4,2!
Luka!21,25-28.34-36!
!
!

Čemu naj prižigamo svečo, ko smo
obremenjeni in svetlobno onesnaženi? Čemu
naj delamo venček, če nimamo časa za medsebojno povezanost. Čemu bi ta venček blagoslavljali, če pa življenje teče brez blagoslova? In o smiselnosti drugih znamenj in
krščanskih opravil bi se lahko še vprašali. A
prav zaradi primanjkljaja luči, ki razsvetljuje našo notranjost, vezi, ki iz nas delajo
družino in občestvo, pomoči, ki jo za svoj
življenjski utrip potrebujemo, želimo živeti
ADVENT: zbrali se bomo ob blagoslovljenem vencu in s tem izrazili, da nas Gospod
povezuje, prižigali drug drugemu luč vere,
se umirjali v svetem pričakovanju božičnega
praznika in prihoda Odrešenika.

Tiste čas storim, da požene
Davidu mladika pravičnosti; delal bo prav in pravično v deželi. Takole ga
bodo imenovali: »Gospod,
naša pravičnost.«
K tebi, Gospod, dvigam
svojo dušo. Svoje poti,
Gospod, mi daj spoznati,
svojih steza me naúči. Vodi
me v svoji resnici in me uči,
saj si ti Bog moje rešitve;
ves dan zaupam vate.
Naj Gospod utrdi vaša srca,
ki naj bodo neoporečna v
svetosti pred Bogom in
našim Očetom, ko pride naš
Gospod Jezus.
In tedaj bodo videli Sina
človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo.
Čujte in vsak čas molíte.
!

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
ADIS ABEBA, oktober

–
Skupina petih zakonskih in
družinskih terapevtov iz Študijsko raziskovalnega centra
za družino iz Ljubljane je na
pobudo tamkajšnje salezijanske skupnosti in Jožeta Andolška v tem etiopskem mestu izvedla enotedenski seminar o varnih in polnih odnosih, ki so se ga udeležili redovniki in redovnice različnih
kongregacij. V Adis Abebi je
40 tisoč otrok 'na cesti', kar
kaže na revščino, neurejene
družine, najstniške nosečnosti in prezgodnje poroke, zapuščanje očetov svoji mladih
žen in mamic. Na seminarju
so se prepletala predavanja
in skupno raziskovanje kako
v okolju, kjer živijo, razvijati
varne odnose, zaupanje, dostojanstvo, občutek lastne
vrednosti in vero.

CAPRIGLIO (Italija), 25. november – Ob 162-letnici smrti
don Boskove mame Marjete
so se v njeni rojstni župniji
zbrali predstavniki salezijanske družine in s slovesno sv.
mašo počastili to izredno
ženo, vzgojiteljico in svetniško mater. V homiliji je bilo
zlasti izpostavljeno kako je ob
don Bosku vzgajala njegove
fante in jim bila dobra mati.
Priporočajmo se ji v zadevah
naše vzgoje, težav in preizkušenj, ki jih ji v njenem življenju
ni manjkalo. Ob sklepu je bil
omenjen seminar, ki je o
mami Marjeti potekal aprila v
Rimu. Na vprašanje, kdaj bo
razglašena za svetnico, je bil
dan odgovor: koliko molimo
za ta Božji dar.

Ob SKLEPU in ZAČETKU
cerkvenega LETA
Kaj bi rekel Gospodu, če bi me poklical danes?
Ne poznamo ne ure ne dneva. Življenje ni zagotovljeno nikomur. Gotovo pa je, da ga bomo vsi končali. A
samo Bog vé kdaj. »Dobro bo za nas, če bomo ta teden
razmišljali o koncu. Če bi me Gospod poklical danes, kaj
bi storil, kaj bi rekel, kakšno žito (sadove) bi mu pokazal? Misel na naš konec nam pomaga hoditi naprej, saj
jo nosi krepost, upanje. Konec bo prišel, a ta konec bo
srečanje z Gospodom. Res je, šlo bo za poročilo o vsem,
kar sem storil, a bo tudi srečanje z usmiljenjem, veseljem, srečo. Misliti na konec stvarstva, na konec lastnega življenja, je modrost. Modri tako delajo,« je dejal
papež Frančišek.
Cerkev nas v teh dneh vabi, da se vprašamo, kakšen bo moj konec, kakšnega bi želel, da me sreča Gospod, ko me bo poklical. Izprašati moram svojo vest in
oceniti, kaj moram popraviti, kaj ni prav in na kaj se
lahko oprem ter nadaljujem kar je dobro. Vsak med
nami ima veliko dobrega, je pripomnil papež in poudaril, da pri tem nismo sami, Sveti Duh nam pomaga. »V
teh dneh prosimo Svetega Duha za modrost časa, modrost konca, modrost vstajenja, modrost večnega vstajenja z Jezusom. Naj nam pomaga razumeti to modrost,
ki je del naše vere. To bo dan veselja ob srečanju z Jezusom. Prosimo, naj nas Gospod pripravi. Vsak naj ta teden razmišlja o koncu: Nisem na tem svetu večno. Kako
želim končati svoj življenjski tek?«

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
Devet mesecev pred praznikom Marijinega rojstva
obhajamo praznik njenega svetega in brezmadežnega
začetka bivanja, ki je bilo brez madeža izvirnega greha.
Preprosto rečeno, obhajamo praznik Marijine čiste ljubezni in lepote, ki naj se po njeni materinski dobroti
razliva na nas in na vso Cerkev. V vsaki materi lahko najdemo veliko dobrega, v Mariji pa v najvišji meri.

ANIMATORSKA PRISEGA

SVETNIKI v tem tednu

Na 1. adventno nedeljo je slovesno priseglo 7 novih animatorjev, da bodo po zgledu sv. Janeza Boska
služili otrokom in mladim v Salezijanskem mladinskem
centru in v župniji bl. A. M. Slomšek. Ta prisega je izpovedana osebno in svobodno ter predstavlja notranjo
držo animatorja, ki se je zavestno odločil za življenje podarjeno drugim - otrokom in mladostnikom.
Naš Salezijanski mladinski center (SMC) deluje na
področju župnije bl. A. M. Slomška. Nekaj animatorjev
izhaja iz te župnije, zato je prav, da so prisego izrekli v
domačem občestvu, s katerim sodeluje in katerega sooblikuje tudi SMC.
Ani, Ireni, Nuši, Brini, Špeli, Davidu, Gregorju želimo veliko animatorske vneme in zveste hoje za Gospodom v obdobju mladosti in v razdajanju za druge.
Mitja SDB, vodja SMC Celje

P Frančišek Ksaver, redovnik
T Barbara, mučenka
S Saba, opat
Č Nikolaj, škof
P Ambrož, škof
S Brezmadežno spočetje D.M.

ROČNI IZDELKI MLADIH ROK
Tudi letos bodo mladostniki iz programa PUM-O v
adventnem času (prve tri adventne nedelje) pripravili
stojnico s svojimi izdelki. Na voljo bodo voščilnice,
drobna darilca za prihajajoče praznike, ter sladki paketki. Vabljeni, da jim s prostovoljnim prispevkom pomagate. Mladi in mentorji vam bomo hvaležni za vsak
vaš dar.
Vzgoja je stvar srca. Naj se dotakne tudi vas.

ADVENTNI KOLEDAR
Veroučenci od 2. do 6. razreda so pri verouku dobili Misijonski adventni koledar, s pomočjo katerega bi
obogatili svoj in družinski adventni čas. Vsak dan v
kratki zgodbi spremljajo slovenskega misijonarja med
Indijanci, zdaj tudi Božjega služabnika Friderika Barago.
Dana je tudi spodbuda za vsakodnevno dobro delo.
V sredini brošure je adventi plakat in karton za
hranilnik, ki naj ga naredijo, da bodo vanj vstavljali prihranke in darove za otroke v misijonih. Škatlico z darovi
bodo prinesli za Božič k jaslicam v kapelo. Starši sodelujte s tem projektom in pomagajte otrokom.

FRANČIŠEK KSAVER izvira
iz premožne španske družine,
ki pa je kmalu izgubila očeta.
Frančišek se je šolal v Parizu
in postal slavni profesor na
univerzi Sorbona. Srečanje z
Ignacijem Lojolskim in drugimi
simpatizerji ga je pritegnilo
med ustanovitelje Jezusove
Družbe. Namesto sijajne profesorske kariere je izbral misijonski poklic in odpotoval v Indijo. S svojo dobrohotnostjo in
apostolsko gorečnostjo je
ustanovil mnogo novih krščanskih občestev. Znal se je vživeti v njihovo miselnost, naučil
se je njihovega jezika. K njim
je prišel kot služabnik, zato so
mu zaupali. Na jugu Indije je v
enem mesecu krstil 10.000
ljudi. Manj uspeha je imel med
Japonci. Želel se je podati tudi
na Kitajsko, a ga je prehitela
smrt pri 46. letih leta 1552. Zaradi njegovega uspešnega delovanja ga je papež Pij XI. leta
1925 razglasil za zavetnika
katoliških misijonov.

NIKOLAJ je

eden najbolj češčenih svetnikov vzhodne
Cerkve; bolj kot njega častijo
le Mater Božjo. Ko sta mu
starša zapustila lepo premoženje, ga je razdelil med reveže, sam pa je postal redovnik. Postal je škof v mestu
Mira v Mali Aziji v današnji
Turčiji. Na god sv. Miklavža je
dan krščanske dobrodelnosti.

