
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
17. do 23. 12. 2018 
 

ponedeljek:  
7.30 za + Tilko Kòvač 
18.30 za + Drino Hočevar 

 torek: 
7.30 za + Štefana Kramarja 
18.30 za + Milko, Marjeto in 
      Marijo Vrabl 

      sreda:  
7.30 za + Marijo, očeta in mamo 

 Pančur, brata Franca in Vinka 

18.30 za + Vinka Turka, starše 
  Turk in Ulaga 

      četrtek:  
7.30 za + Angelo Pevec 
18.30 za + Ivanko Plevčak 

      petek:  
7.30 za + Leopolda Salobirja  

18.30 v zahvalo za zdravje 
          za + Branka Kukoviča, pogr. 

       sobota:  
7.30 za + družino Lastovec 
        za + brata Ludvika in Hermana  

ter starša Terezijo in Ludvika 

18.30 za + Ivana Kovačića,  
družino Valjak in Herman 

 NEDELJA: 
8.00 za + Štefan in Julijo ter 
  brate Lah 

 za žive in + farane 
10.00 za + Franca in Hermino 

 Golhleb 
 
 

V večnost je odšel Branko 
Kukovič (71), Bernekerjeva 15.  

Naj mu sveti večna luč! 
 

OZNANILA: 
 

● Obhajamo nedeljo veselja. Veselite se zmeraj 

v Gospodu, veselite se! Veselje, ki ga daje 

Bog, je enkrat podobno vriskanju, drugič 

komaj občuteno povečanje vere, upanja in 

ljubezni, tretjič je notranji mir in tiha radost. 

Gre za dar duhovne tolažbe, ki si ga ne mo-

remo dati sami ali ga proizvesti s svojim tru-

dom. Veselje je dar bližine Boga, ki se razo-

deva naši duši. 

 

● Danes se začne božična devetdnevnica, ki je 

molitev Cerkve in prošnja, da bi sprejeli 

večnega Kralja, ki bo odrešil svoje ljudstvo. Pri 

vsaki večerni maši bomo zapeli psalm Veselite 

se in Marijino hvalnico. To je lepa duhovna 

priprava na praznike Gospodovega rojstva. 

Starši, pridite z otroci k tej skupni župnijski 

pripravi na božič.  
 

● Prihodnja nedelja bo četrta adventna s 

prižgano četrto adventno svečo. Skavti nam 

bodo prinesli betlehemsko lučko miru. 

Svetilke ali samo vložke za svetilke boste 

dobili v avli. V nedeljo bo dejansko  tudi zadnji 

čas za božično spoved in postavitev družin-

skih jaslic.  
 

● Danes so zadnjikrat na voljo izdelki, ki so jih 

za te praznike pripravili mladi na PUM-o.   
 

● Na mizici je na voljo Glasilo, Ognjišče, Družina 

in druga literatura.  
 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

16.!12.! za!etek"bo�i!ne"devetdnevnice!
18.!do!20.!12.!spovedovanje!otrok!

23.!12.! !etrta"adventa"nedelja!
24.!12.! sveti"ve!er:"sv."ma�i"ob"18.30"in"24.00!
25.!12.! praznik!rojstva!Jezusa!Kristusa!

26.!12.! sv."�tefan!
30.!12.!!nedelja"Svete"dru�ine!
!

16. 12. 2018                  3. adventna nedelja          Leto XIV. št. 50 

 

 

 

 

MIZA BOŽJE BESEDE  
Sofonija!3,14-18a!
Izaija!12,2-3.4b-6!
Filipljanom!4,4-7!
Luka!3,10-18!
!

!

 

Ne boj se, Sion, naj ti roke 
ne omahujejo! Tvoj Bog je 
v tvoji sredi, tvoj močni 
rešitelj. Veselí se nad teboj 
v radosti, nemí v svoji 
ljubezni, vriska nad teboj. 
 
Velik je med vami Izraelov 
sveti. Z veseljem boste 
zajemali vodo iz studencev 
odrešenja.  
 
Nič ne skrbíte, ampak ob 
vsaki priložnosti izražajte 
svoje želje Bogu z molit-
vijo in prošnjo ter z zahva-
ljevanjem. In Božji mir, bo 
varoval vaša srca in vaše 
misli v Kristusu Jezusu. 
 

Janez je govóril: Jaz vas 
krščujem z vodo, on vas bo 
krstil s Svetim Duhom in 
ognjem. 
 
!

 

 

 
 

Kaj naj storim, da dosežem življenjski cilj? 

Kako naj ti odgovorim, če se nisi izjasnil, 

kateri cilj je to. Je to diploma, kariera, dru-

žina, nazadnje pa le približno 2 kg pepela? 

Ali pa je cilj višji in daljnosežnejši? Naša 

vera in sveti krst nam odpirata vrata 

večnosti. Torej je cilj življenja onkraj teh 

začasnih zemeljskih danosti. Gospod, kaj naj 

storim, da dosežem večno življenje, je 

vprašal mladenič Jezusa. Iskreno ga 

vprašajmo tudi mi. Janez Krstnik je dajal 

konkretne odgovore, Jezus nam jih nudi s 

svojim evangelijem – veselo novico o življe-

nju v Bogu. Potrudimo se, da bo božič pra-

znik Gospodovega rojstva v naših dušah, da 

bomo zaznali mir in veselje v Svetem Duhu.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

MARIJA JE HODILA IN PELA 
 

Marija je hodila. Tako nam jo predstavi evan-

gelij po angelovem oznanjenju. V naglici – vendar 

ne v nemiru – je hodila proti Elizabetinemu domu, 

da bi jo spremljala v zadnjem obdobju nosečnosti; 

hitro je stopila k Jezusu, ko je na svatbi zmanjkalo 

vina; in hodila do Golgote, da bi bila ob vznožju 

križa: na tistem pragu teme in bolečine se ni skrila 

ali odšla proč, hodila je, da bi bila tam. Ona še na-

prej hodi po celini, kadar preko slike, podobice, 

sveče ali svetinjice, rožnega venca ali zdravama-

rije, vstopi v dom, celico zapora, sobo v bolnici, v 

dom za ostarele, v šolo, v rehabilitacijski center … 

Je žena, ki hodi z materinsko nežnostjo in rahločut-

nostjo, se pusti sprejeti kot gostja v družinskem 

življenju, razveže vozle mnogih težav. 

Marija je pela. Marija hodi tako, da prinaša ra-

dost tistega, ki opeva čudovita dela, ki jih je Bog 

dopolnil preko majhnosti svoje služabnice. Na svoji 

poti kakor dobra Mati vzbudi pesem, dá glas mno-

gim, ki so na takšen ali drugačen način čutili, da ne 

morejo peti. - Marija, svojemu Sinu nas priporoči 

in izroči!           papež Frančišek 
 

PREDLOGI ZA VSEBINO GLASILA 
 

Naše župnijsko Glasilo se v tekočem letu pri-

pravlja po stalni oblikovni in vsebinski zasnovi. Z 

novim letom je to možno spremeniti, oziroma do-

polniti. Zato sprašujemo za mnenje in zbiramo 
predloge za naprej. Prva stran je bila letos name-

njena izsekom nedeljske Božje besede in sestavku 

za razmislek. Na notranji strani sta bila stranska 

stolpca namenjena dogodkom v Cerkvi in nebe-

škim zavetnikom. Sredina je bila rezervirana za du-

hovno spodbudo in dogodke župnije. Na zadnji 

strani pa so oznanila in mašni nameni.  

Svoje mnenje, pripombe ali želje napišite in dajte 

v poštni nabiralnik na ograji pod arkadami. Lahko 

pa jih pošljete po e-pošti ali poveste osebno.  
 

SPOVEDNICA – BOŽJI DOTIK  
 

Pol ure pred vsako mašo in tudi med sv. mašo 

je priložnost za prejem zakramenta sprave. To je 

izpoved vere v neizmerno Božje usmiljenje, izraz 

ponižnosti in otroškega zaupanja v Božjo ljubezen. 

Tudi če je od zadnje spovedi minilo že veliko časa, 

se opogumimo in odprimo spravnemu dejanju. 

Gospod nas more in želi očistiti, ozdraviti, opogu-

miti za pot, ki je pred nami. Sicer pa je to najboljša 

vaja za obračun, ki ga bo moral vsakdo dati ob 

sklepu življenja.  
 

BETLEHEMSKA LUČKA 
 

Prihodnjo nedeljo bodo skavti prinesli lučko miru 

z geslom: Delimo plamen – zanetimo mir. S to akcijo je 

povezana dobrodelnost, saj je del daru, s katerim na-

bavite svečko, namenjen ogroženim otrokom in druži-

nam. Tudi letos je možno doniranje preko SMS sporočil. 

Na 1919 z besedo LUC1 ali LUC5 darujete 1 ali 5 €.  
 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA  
 

Na kar se ne pripravljamo, bi težko rekli, da je 

za nas pomemben dogodek. Na svoj rojstni dan 

mislimo dlje časa, izoblikujemo zamisel praznova-

nja in pravočasno povabimo prijatelje in znance.  

Na Jezusov rojstni dan se pripravljamo devet 

dni z udeležbo pri sv. maši (pri nas ob 18.30) in mo-

litvi s petjem psalmov in Marijine hvalnice. Vsak 

dan ima lasten odpev, n.pr.: O Modrost, ki si izšla 

iz ust Najvišjega, pridi in uči nas pota razumnosti; 

O Vzhajajoči, pridi in razsvetli vse, ki sedijo v temi 

in smrtni senci; O kralj narodov, ki povezuješ Božje 

in človeško, pridi in reši človeka.  

 
IZ ŽIVLJENJA CERKVE 
 

VATIKAN – V vrstah kandi-

datov za beatifikacijo je sa-
lezijanski duhovnik češkega 
rodu Ignacij Stuhly, ki je 
deloval tudi med Slovenci. 
V Gorici je sodeloval s ško-
fom Missio, na Rakovniku 
pa je vodil zaključna dela pri 
gradnji cerkve Marije Po-
močnice. Čehi ga imajo za 
začetnika salezijanskega 
dela na Češkem in Morav-
skem. Po ugotovitvi zgodo-
vinske komisije je bil g. 
Stuhly človek z izredno ko-
munikativno sposobnostjo, 
graditelj mostov med narodi 
in skupinami, pobudnik miru 
in sprave, zlasti v težkih voj-
nih razmerah in med naci-
stičnim in komunističnim to-
talitarizmom. Zdaj bo stop-
njo njegovih kreposti pre-
verjala teološka komisija.  

    Iz Tiskovnega urada Sve-
tega sedeža so sporočili, da 
bo papež Frančišek od 3. 
do 5. februarja obiskal Abu 
Dabi v Združenih arabskih 
emiratih na povabilo šejka 
Mohameda bin Zajeda in 
Katoliške cerkve ob prilož-
nosti medverskega sreča-
nja na temo človeškega 
bratstva. Konec marca bo 
papež odpotoval v Maroko. 
Na povabilo najvišjih repu-
bliških oblasti in Katoliške 
cerkve pa bo od 5. do 6. 
maja opravil apostolsko po-
tovanje v Bolgarijo, kjer bo 
obiskal mesti Sofija in Ra-
kovski ter 7. maja 2019 v 
Republiko Makedonijo z 
obiskom Skopja. 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Lazar iz Betanije, SP mož  
T Vunibald, misijonar 

S Urban III., papež  

Č Evgen, mučenec  

P Peter Kanizij, duhovnik  

S Frančiška Cabrini, red. ust.  
  
 

PETER KANIZIJ je bil široko 
razgledani, v Bogu zasidrani 
jezuitski redovnik in duša 
verske prenove na Nem-
škem v drugi polovici 16. sto-
letja. Bil je svetovalec katoli-
ških knezov, pomočnik ško-
fov, ustanovitelj vzgojnih za-
vodov in semenišč, neutrud-
ljiv pridigar in pisatelj. Slovel 
je kot izreden pridigar, ki je 
privlačil velikanske množice. 
Pridigal je v domala vseh 
večjih mestih tedanje zaho-
dne in srednje Evrope. Ohra-
nilo se je več kot 12.000 ve-
likih pol njegovih zapisanih 
pridig. Govoril je živo, na-
zorno, prepričevalno. Postal 
je profesor bogoslovja v In-
golstadtu. S prepričanjem je 
govoril: »Vzgojiti dobre du-
hovnike je najpreprostejša 
pot za posvečenje celih na-
rodov. Kdor ljubi Boga, bo to 
ljubezen delil tudi drugim in 
svetniški pastir bo imel sko-
raj zmeraj tudi svetniško 
čredo.« Naziv cerkveni uči-
telj si je zaslužil zlasti s svo-
jimi katekizmi, knjigami ozi-
roma knjižicami, v katerih je 
na vsem razumljiv način pov-
zet katoliški verski nauk, na-
vadno v obliki vprašanj in od-
govorov. Njegov mali in 
srednji katekizem sta bila 
večkrat poslovenjena. Umrl 
je 21. decembra 1597. 


