SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
8. PON
Brezmadežna
9. TOR
Peter Fourier
10. SRE
Loretska Mati Božja
11. ČET
Damaz I
12. PET
Marija iz Guadalupe
13. SOB
Lucija

V
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+ Primož Strniša
skupine bo v četrtek,
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+ Janez Šink
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+ Pavla Dolžan, 30. dan
knjigo Svetega pisma:
preroka Ozeja.
+ Tone Bohinjec
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Marija di Rossa
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16. TOR
Adelajda
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17. SRE
Janez de Matha
18. ČET
Vunibald
19. PET
Urban V
20. SOB
Vincencij Romano
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8.h + starše in brata Cuderman Zakrament sprave v
18.h + Marija Cvirn
adventu je najlepše
znamenje, da želimo
7.30 + Polde Miklavčič
resno pripraviti pot
Gospodu v svoje srce.
18.h + Peter Sluga
in Ljubo Lozar
Spovednik je na voljo
pol ure pred vsako
18.h + Vinko Kepic
mašo.
in Julijana Podakar

18.h

Na 3. adventno nedeljo
običajno darujemo za
18.h + Rudolf in Boštjan
ogrevanje cerkve.
Kopač
Stroški so veliki. Lepo
18.h + starše Štefka in Anton ste naprošeni, da po
Benedičič
svojih močeh pomagate
8.h
za žive in umrle župljane vsaj delno napolniti
21. NED
rezervoar z gorivom.
4. adventna nedelja 10.h + Martina Benedičič
18.h + Stane in MartinaVerčič

Adventno romanje Marije po župniji se je pričelo. Z
veseljem sprejmite Marijo v svoj dom. Svojo
pripravljenost sporočite v zakristiji. Posebej vabljene
Betlehemsko luč miru
družine prvoobhajancev in birmancev.
bomo sprejeli na 4.
nedeljo.
Božično devetdnevnico bomo pričeli v ponedeljek, 15. adventno
decembra. Bogoslužje nas pripravlja na lepoto in Poskrbite, da bo gorela
bogastvo božičnega praznika. Pridružite se nam pri vse tri večere tudi v
večerni daritvi svete maše vsak večer ob 18. uri.
vašem domu
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BREZMADEŽNA – POPOLNA
IZROČITEV BOŽJI VOLJI
Marija je rekla: »Glej, dekla sem
Gospodova, zgôdi se mi
po tvoji besedi!«
(prim. Lk 1,38)
Pri Marijinem poklicu vidimo: ko Bog
človeka pokliče in mu zaupa nalogo ali
poslanstvo, mu da tudi milost in moč,
da bo zaupano nalogo izpolnil. Seveda
pa tega ne smemo razumeti ozko,
nekako tako, da Bog pomaga samo
tistim, ki jih kliče v svojo posebno
službo (duhovništvo, redovništvo). Ne,
milost in moč daje vsakemu človeku,
ko ga pokliče za neko poslanstvo, na
primer zakoncema, ko se poročita, pa
tudi, ko je njun zakon preizkušan, ko
se jima rodi prizadet otrok ali otrok
sploh ne moreta imeti … Bog nam stoji
ob strani tudi, ko nas zadene
poslanstvo
preizkušnje,
bolezni,
nenadne izgube ljubljene osebe,
osamljenost, veliko razočaranje … Da
Bog misli resno in da vse skupaj ni
prevara, da Mariji znamenje: »Glej,
tudi tvoja sorodnica Elizabeta je
spočela in rodila sina v starosti; in to je
šesti mesec njej, ki so jo imeli za
nerodovitno. Bogu namreč ni nič
nemogoče« (Lk 1,36). To znamenje bo
zagotovilo tudi Mariji: če je Bog zmogel
izvesti svoj načrt z Elizabeto, ga bo
zmogel tudi s teboj. Pogum!

Seveda pa mora poklicani, če hoče
izpolniti zaupano nalogo in začutiti
Božjo bližino, imeti pogum, prej stopiti
v osebni stik z Bogom. Marija Boga
tako posluša in upošteva, da se mu da
popolnoma na voljo: »Glej, dekla sem
Gospodova, zgodi se mi po tvoji
besedi!« (Lk 1,38) Tako se Marijin
»da« zgodi v »kontekstu ljubezni«, v
ozračju bližine in prijateljstva z Bogom.
Ko Marija spozna, da Bog računa z
njo, da jo upošteva, skratka, da jo ljubi,
lahko v moči te ljubljenosti sprejme
njegov načrt.
Prosimo Gospoda, da bi tudi nas
prevzela njegova ljubezen in bi v moči
te ljubljenosti sprejeli poslanstvo, ki
nam ga je zaupal, ter pri tem čutili
blagodejnost njegove bližine.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Bralci božje besede v nedeljo
14.12.2014 ob 8. uri:
1. berilo: Mateja Lavtar
2. berilo: Marinka Delavec
14.12.2014 ob 10. uri:
1. berilo: Jera Sitar
2. berilo: Mojca Naglič
21.12.2014 ob 8. uri
1. berilo Milan Grah
2. berilo: Nada Zelko
21.12.2014 ob 10. uri
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Bernarda Štern

Iz vere v Kristusa, obhajanja
zakramentov in pristnega
odnosa z njim, rasteta
poklicanost in poslanstvo.
Na predvečer prve adventne nedelje, 29.
novembra so se župnijskemu občestvu
predstavili birmanski kandidati naše
župnije. Spremljali so jih starši,
kateheta in animatorji.
Birma je zakrament poslanstva in
poklicanosti. O tej temi že dve leti
razmišlja tudi župnijski pastoralni svet
ob krovnem dokumentu Cerkve na
slovenskem: »Pridite in poglejte« (PIP).
Papež Frančišek lepo pravi: Prava
poklicanost vznikne tam, kjer je
življenje, gorečnost in volja, da bi
Kristusa prinašali drugim (VE 107).

Nedeljska in praznična
Božja beseda:
8.12.2014 Brezmadežno spočetje
Device Marije

Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija, kajti našla
si milost pri Bogu« (Lk 1,30).
14.12.2014: 3. adventna nedelja
»Jaz krščujem v vodi,

med vami pa stoji on,
ki ga ne poznate« (Jn 1, 26)
21.12.2014: 4. adventna nedelja

Pri teh besedah se je
vznemirila in premišljevala,
kakšen pozdrav je to. (Lk 1, 29)

Zakrament birme poklicanost na
poseben način potrjuje in utrjuje (PIP
77). Papež Frančišek poudarja: »Laiki
so velikanska večina božjega ljudstva.
Zavest istovetnosti in poslanstva laikov
v Cerkvi je v porastu… Ta zavest mora
izhajati iz krsta in birme… in naj bi bila
prepoznavna na ta način, da bi
krščanske
vrednote
prodirale
v
družbeni, politični in gospodarski svet.
Tudi za našo Cerkev je to pomemben
izziv, da bi v laikih prepoznavala prave
sodelavce, jih duhovno oblikovala,
izobraževala, ter jih vključevala v
oznanjevanje,
bogoslužje
in
dobrodelnost.
Katehetom, animatorjem, predvsem pa
staršem želim veliko blagoslova v
pripravi na prejem zakramenta.

3. ADVENTNA NEDELJA

KRISTUS ŠE VEDNO POTREBUJE
PRIČEVALCE
Janez Krstnik je »prišel zaradi
pričevanja, da bi pričeval o luči« (Jn
1,7). Za Kristusa je pričeval s
spokornim življenjem in s skromnostjo,
saj pravi v evangeliju: »Jaz nisem
vreden, da bi mu odvezal jermen na
sandali!« (Jn 1,27) in trdi, da on samo
pripravlja pot večjemu od sebe.
Sedaj smo mi na vrsti, da pričujemo. Za
številne današnje ljudi je Kristus
meglena in oddaljena osebnost, zato
potrebuje pričevalcev, ljudi, ki bodo
živeli po njegovem nauku. Samo po
pričevalcih bo mogoče prepoznati
Kristusov obraz. Besede današnjega
evangelija imajo prav: »Med vami stoji
on, ki ga ne poznate« (Jn 1,26). Kristus
še vedno potrebuje pričevalcev, ki ga
bodo naredili razpoznavnega drugim
ljudem.
Janez Krstnik je ljudem naročal:
»Zravnajte Gospodovo pot« (Jn 1,23).
Res je, da Bog prihaja k nam, a se mu
moramo tudi mi bližati, sicer se naše
poti nikoli ne bodo srečale. Vedno
moramo negovati pot, ki vodi do
Gospoda. Če po poti nihče ne hodi, se
zaraste in težko se bo kdo odločil zanjo.

Če dolgo nihče ne hodi, se ob njej naseli
strupenjad in bali se bomo iti po njej.
Naša pot do Boga vodi tudi po molitvi,
zakramentih in dobrih delih. Če je ne
ubiramo, se zaraste in ob njej se naselijo
nevarne divje živali. Težko se bomo
zopet odpravili po njej.
Adventni čas je nova priložnost, da to
pot očistimo in obnovimo. In kako je
molitev povezana s pričevanjem? Kdor
ne moli, ne more pričevati. Stik z
Bogom v molitvi, maši in zakramentih
nas mora voditi v to, da bomo z
življenjem pričevali za Kristusa.
Ponižno molimo, da bi zmogli pričevati
za Kristusa.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj pomeni: Jezus je 'edinorojeni Božji
Sin'?
Ko se Jezus sam označi za
'edinorojenega Božjega Sina' (ali
edinega Sina ali edinorojenega Sina, Jn
3,16) ter Peter in drugi to potrdijo, je v
tem izraženo, da je med vsemi ljudmi
samo Jezus več kot človek.
(KKC 441–445,454)

Številna mesta Nove zaveze (Jn 1,14.18;
1 Jn 4,9; Heb 11,7 itd.) Jezusa
imenujejo
'Sin'.
Pri
krstu
in
spremenjenju razglasi nebeški glas
Jezusa za 'ljubljenega Sina'. Jezus
razkrije svojim učencem svoj edinstven
odnos do Očeta v nebesih: »Vse mi je
izročil moj Oče in nihče ne pozna
Očeta, razen Sina in tistega, komur
hoče Sin razodeti« (Mt 11,27). Da je
Jezus Kristus resnično Božji Sin, se
pokaže ob vstajenju.

