SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI

OZNANILA

23. PON
sv. Klemen I.
24. TOR
sv.Andrej Dung-Lac
25. SRE
sv. Katarina
Aleksandrijska
26. ČET
sv. Leonard
Portomaverški
27. PET
sv. Modest in Virgil
28. SOB
sv. Katarina Laboure

Krščevanje bo v
nedeljo, 6. decembra
po sveti maši ob 10.
uri. Starše krstnih
kandidatov vabim na
priglasitev in pripravo
v ponedeljek, 30.
novembra po sveti
maši

18.h

v zahvalo

7.30
za 3. venec sv. Uršule
18.h + Marija Štern, 8. dan
18.h + Antonija Hudoklin
18.h + Julka Hostar

V tednu Karitas od
23. do 29. novembra,
ki bo pod geslom »V
službi
človekovega
18.h + Regina Poljka
dostojanstva«
je
8.h
za žive in umrle župljane veliko priložnosti, da
29. NED
10.h + starše in brata Cuderman svojo krščansko vero
1. adventna nedelja
udejanjimo tudi v
30. PON
18.h + Andrej in Rozi
dobrih delih, ki jih
sv. Andrej
Pungeršek
poklonimo človeku v
stiski.
1. TOR
7.30 + Franc Kern
Na Kokrici bo v
sv. Edmund Campion
trgovini
Mercator
2. SRE
18.h + starše in brata Markun nakupovalni voziček,
sv. Bibijana
kamor lahko položite
3. ČET
materialni dar za
18.h
za duhovne poklice
sv. Frančišek Ksaver
družine v stiski.
Na prvo adventno
4. PET
18.h + Frančiška in Leon
nedeljo bo darovanje
sv. Janez Damaščan
Mizerit
7.30
za ohranitev vrednote pri maši za potrebe
5. SOB
Karitas
zakona in družine
sv. Saba
18.h + Janez Rihter
Na prvi četrtek bo ob
za žive in umrle župljane 16.30 uri molitev
6. NED sv. Miklavž 8.h
binkoštne dvorane.
10.h + Martina Benedičič
2. adventna nedelja
Po sveti maši pa bo
Namesto cvetja na grob + Marije Štern so darovali za molitvena ura in
svete maše: Majda Vuk, Knetovi, Korbarjevi, Strniševi in adoracija do 19.30.
sosedje. Bog povrni.
ure.
Lepo povabljeni k vsakodnevni molitvi rožnega venca Na prvi petek bom kot
običajno obiskal z
z namenom ohranitve vrednote zakona in družine.
zakramenti bolne in
Sobota, 28.11.2015: Izdelava adventnih venčkov
ostarele po domovih.
S seboj imejte sveče in zelenje. Dobimo se ob 10. uri.

1. adventna nedelja

18.h + Franc Miklavčič
in Severin Potočnik
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In takrat bodo videli Sina
človekovega priti na oblaku
z veliko močjo in slavo.
Ko pa se bo
to začelo goditi, se ozrite
kvišku in vzdignite glave;
zakaj vaše odrešenje
se približuje.«
(Lk 21,27–28)

Združeni s teboj se počutimo varne
kljub stiski med narodi, kljub zmedi časa.
naročaš nam, naj molimo, da ubežimo
najhujšemu in zagledamo tvoje obličje,
preden se zamenjata nebo in zemlja.
Evharistični kruh nam daje moči
za doživljanje adventa, da bi v
pričakovanju učlovečenja božje Besede
znali prisluhniti njenemu sporočilu.
Brez tebe bi zgubili smer in zgrešili cilj.
Zahvaljen za to, da nas sprejemaš,
hraniš in varuješ.
sprejmi nas v svoje kraljestvo.
Berta Golob, Zahvala za Božji kruh

Bog svojih nikoli ne zapusti
Stiska, bolečina in negotovost so del
življenja vsakega človeka. V našem
času tudi hitenje, stresi, živčnost,
neurejeni in trpeči odnosi. V
evangeliju Jezus opisuje še težje
trenutke stiske, ko se bodo »nebeške
sile majale« in ko bodo ljudje »ginili
od strahu«. Resnost teh evangeljskih
besed zlasti občutimo takrat, ko
trpimo ali ko vidimo nepravilnosti ter
krivice v družbi in nas je strah za
svojo prihodnost, prihodnost drugih,
zlasti otrok.
Ko se bodo dogajale najstrašnejše
stvari, se spomnimo Kristusovega
naročila: »Vzravnajte se in dvignite
glave, kajti vaše odrešenje se
približuje.«
Gospod nas v stiski ne bo zapustil.
Če živimo iz vere, nam bo vedno,
tudi ob hudi preizkušnji in zadnji uri,
vlival mir ter dajal upanje. To je
veselo Kristusovo oznanilo, ki nam
ga Cerkev namenja v začetku
adventnega časa.
Prosimo Gospoda, da mu bomo šli
naproti z molitvijo in dobrimi deli, se
varovali razuzdanosti in nepotrebnih
skrbi ter bomo čuječi, da bomo
zmogli v negotovosti, stiski in
preizkušnji začutiti nadvse ljubečo
Božjo bližino.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Misijon na Kokrici
Pater Andrej Feguš je prišel k nam,
na Kokrico, da bi nam v času
misijona, ki je trajal od 15. do 23.
oktobra, približal Jezusa in nam
vtisnil v srca spoznanje, kako nas
Jezus ljubi. S svojo kleno besedo
nam je kar naprej dajal vedeti, naj
odpremo svoja srca in Mu pustimo
vstopiti, saj nas ima rad takšne,
kakršni smo. Preživeli smo dneve,
ko smo bili nagovorjeni kot očetje,
matere, ovdoveli, otroci, starši, stari
starši in še in še. Da smo v teh
nagovorih in pridigah preko njegove
besede, ki mu jo je navdihnil sam
Sveti Duh, začutili pravo življenje,
odnos med Bogom in nami, se je
čutilo vse dni, ki smo jih preživeli z
njim. Čeprav zakladnica mnogih
talentov, je v vsej ponižnosti vse nas
postavljal na prvo mesto. Vedno je
govoril: »Kako pa naj jaz vem kako
se počutiš ti uboga vdova, mati, oče,
stari oče,… ko pa imam vsega v
izobilju.« Podobo nebeškega Očeta
nam je s pomočjo Svetega pisma
približal tako živo, kot bi hotel reči:
»Zbudi se človek, izkoristi vsak
trenutek življenja in živi v Njem, ki
je pot, resnica in življenje.« Če bi
mogla, bi ozvočila vso faro, kajti
besede ki nam jih je položil v srce,
bi rada, da slišijo prav vsi. Dramil,
budil nas je iz spanja vsakdana,
prepeval in se pogovarjal z mladimi,
starimi, prebujal v nas solze in smeh.
Ogrel je našo faro, položil nam je v

srce marsikaj, kar smo mogoče že
malo pozabili, sem pa prepričana, da
bodo prav te besede ob pravem času
našle pravo mesto . Koliko je Bog
preko njegovih besed prav meni in
tebi položil v srce, pa bo znano, ko
bomo zmogli tudi mi drugim
pokazati
in
povedati,
kako
neskončno nas Bog ljubi in kako
smo tudi mi sposobni ljubiti drug
drugega.
Bogu hvala za ta čudoviti misijon v
naši župniji. Bodimo misijonarji tudi
mi.
M. Gale
Bralci božje besede v nedeljo
29.11.2015 ob 8. uri:
1. berilo: Mojca Vodišek
2. berilo: Mojca Strniša
29.11.2015 ob 10. uri:
1. berilo: Gal Gros
2. berilo: Urša Pestar
6.12.2015 ob 8. uri
1. berilo Mojca Zabret
2. berilo: Špela Sajovic
6.12.2015 ob 10. uri
1. berilo: Doroteja Okorn
2. berilo: Vesna Rogl
V Jezusu Kristusu je Bog
sprejel človeški obraz in postal
naš prijatelj in brat.
(Benedikt XVI.)

POSLEDNJI BOJ
Po besedah fatimske vidkinje
Lucije se bo bil na področju
zakona in družine
Bog proti Satanu: poslednji boj,
končni spopad, se bo bil na področju
družine in življenja. Tako je
napovedala sestra Lucija dos Santos,
vidkinja iz Fatime, za katero se je
februarja 2015 začel postopek za
blaženo.
Sestra je napisala: »Poslednji boj
med Gospodom in kraljestvom
Satana se bo bil na področju zakona
in družine. Ne bojte se, je še dodala,
kajti vsi, ki bodo delali za svetost
zakona in družine, bodo nenehna
tarča
različnih
napadov
in
sovražnosti, ker sta zakon in družina
ključnega pomena.« Na koncu je
dodala: »Vendar mu je Devica
Marija že strla glavo!«
V pogovoru z Janezom Pavlom II. Je
tudi opozorila, da gre za resnico o
odnosu med moškim in žensko ter
med generacijami, ki je osrednjega
pomena, oziroma je glavni steber, ki
podpira celotno stvarjenje. Kadar
posegamo v glavni steber, se zruši
celotna zgradba in zavedamo se, da
se ravno to zdaj dogaja.
Družino, kakršno hoče Bog – ki je
sestavljena iz moža in žene in katere
namen je dobrobit zakoncev pa tudi
rojstvo in vzgoja otrok – uničujejo in
ji nasprotujejo močni projekti, ki jih
podpira ideološka kolonizacija.
Papež Frančišek

YOUCAT – katekizem za mlade
Kaj pomeni: družina je 'Cerkev v
malem'?
Kar je Cerkev v velikem, to je
družina v malem: podoba Božje
ljubezni v človeški skupnosti. Vsak
zakon se dopolni v odprtosti za
druge, za otroke, ki jih Bog podarja,
v medsebojnem sprejemanju, v
gostoljubnosti, v življenju za druge.
Pri 'novi poti' kristjanov v pracerkvi ni
nič bolj fasciniralo ljudi kot ravno
'domače cerkve'. Pogosto je prišel kdo
in »z vso svojo hišo sprejel vero v
Gospoda (…) In tudi veliko (drugih) je
verovalo in se dalo krstiti« (Apd 18,8).
V nevernem svetu so nastali otoki žive
vere, kraji molitve, medsebojne delitve
in prisrčnega gostoljubja. Rim, Korint,
Antiohija, velika antična mesta so bila
kmalu posejana z domačimi cerkvami
kot s svetlimi točkami. Tudi danes bi
lahko družine, v katerih je Kristus
doma, postale veliki kvas prenove naše
družbe.
Priprava na svetovni dan mladih
od 20. do 31. julija 2016 v
Krakovu.
Križ, ki je v Sloveniji začel
romarsko pot v Stični, bo gost 4 dni
v župniji Kranj Šmartin. Sprejem bo
v soboto, 22. novembra ob 17. uri.
Sledil bo program v Šmartinskem
domu ki bo sklenjen s koncertom
Stična banda. Mladi iz naše župnije
posebej vabljeni k adoraciji v torek
ob 19. uri.

