SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI
22. PON
sv. Cecilija
23. TOR
sv. Klemen I.
24. SRE

Vietnamski mučenci

Krščevanje je ob
nedeljah. Starši
krstnih kandidatov
za duhovne poklice
izrazite svojo željo,
da se dogovorimo za
Franc Remic
datum in pripravo.
Ob prazniku svete
Anica Bohinjec
Cecilije, zavetnice
cerkvene glasbe, se
Frančiška Zupančič
lepo zahvaljujem
prof. Marti Močnik
Miha Naglič
za vodenje zbora in
in starše Fajfar
vsem, ki se trudite
za bogoslužno
za žive in umrle župljane
pesem v Božjo
Frančiška, Stanko Križaj
slavo.
Božidar Malovrh, 30. d. Dekanijska priprava mladih na božič
bo predvidoma (če
v čast Svetemu Duhu
bodo razmere dopuščale) v soboto, 11.
Alojzij Remic, 30. d.
decembra ob 19.h.

18.h + Stanislav Delavec, 8. d.
7.30
18.h +

25. ČET
18.h +
sv. Katarina Aleksandr.
26. PET
18.h +

Leonard Portomavr.
27. SOB
sv. Modest in Virgil

18.h +

28. NED
1. adventna nedelja

8.h
10.h +

29. PON
sv. Filomen
30. TOR
sv. Andrej
1. SRE
sv. Edmund Campion
2. ČET
sv. Bibijana
3. PET
sv. Frančišek Ksaver

OZNANILA

18.h +
7.30
18.h +
18.h

za duhovne poklice
po maši adoracija

18.h + Franc Čeferin

Binkoštna dvorana
bo v četrtek,
25. novembra
ob 16.30. uri

7.30
v čast Marijinemu srcu
Na prvi petek, 3.
18.h + starše, brate
decembra bom kot
in sorodnike Ribnikar
običajno obiskal
5. NED
8.h
za žive in umrle župljane bolnike in ostarele
po domovih.
10.h + Marija Mlaker, obl.
2. adventna nedelja
Namesto cvetja na grob + Cvetki Likozar ta darovali za
mašo: Helena Rozman in Pepca Dolhar.
+ Stanetu Delavec: Hudoklinovi in molitvena skupina (2).
Teden Karitas
Naj se naše srce v tednu Karitas, ki je pred nami, uči sprejemati druge ljudi, jim
prisluhniti, jih skušati razumeti, se vživeti vanje in jim pomagati.
Prvo adventno nedeljo je puščica v cerkvi namenjena potrebi domače in škofijske
Karitas.
4. SOB
sv. Janez Damaščan
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21. november: KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Tisti čas je Pilat rekel Jezusu: »Si ti
judovski kralj?«
Jezus mu je odgovóril:
»Praviš to sam od sebe ali
so ti drugi povedali o meni?«
Pilat je odvrnil:
»Sem mar Jud?
Tvoj narod in véliki duhovniki
so te izročili meni.
Kaj si storil?«
Jezus je odgovóril:
»Moje kraljestvo
ni od tega sveta. Ko bi bilo
moje kraljestvo od tega sveta,
bi se moji služabniki bojevali,
da ne bi bil izročen Judom,
toda moje kraljestvo
ni od tod.«
(Jn 18,33–36)

Svoje pričevanje pred Pilatom je Jezus
sklenil z besedami: »Kdor je iz resnice,
posluša moj glas.« Kaj pomeni biti iz
resnice? P. Albin Škrinjar v svoji knjigi
Poznaš Kristusa? odgovarja: »To
pomeni biti tako razpoložen, da se
resnice oklenem … Verska resnica in
vsaka resnica, ki nas uči, kako je treba
živeti, zahteva od človeka žrtev. Mnogi
se boje žrtev, zato beže od resnice.
Pred resnico, ki jim ni ljuba, ljudje radi
zaprejo oči. Ljudje tega sveta večkrat
zamižijo pred sleherno resnico.«
Če hočemo »sovladati« s Kristusom,
mora biti naše srce odprto njegovi
resnici in njegovi luči.
Božje kraljevanje pomeni dokončno
izpolnitev človekovega hrepenenja
po Bogu in želje, da bi mogel biti
združen in povezan z Bogom. To
kraljevanje je presežen Božji dar. Ob
dovršitvi sveta se bo Kristusovo
gospostvo z njegovim drugim
prihodom razodelo v dokončnem
odrešenju ljudi in v preoblikovanju
ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov
prihod za kristjane ni razlog za strah
in tesnobo, ampak predvsem povod
za upanje, veselje in hrepenenje.
Dnevi Kristusovega življenja nas
spomnijo na Kristusovo darovanje za
ljudi in njegovo poslanstvo na zemlji,
praznik Kristusa Kralja pa na
zgodovino odrešenja in (ne)vidno
Božje delovanje v času.

Župnijski pastoralni svet
2020 – 2025
Vsi kristjani imamo dolžnost, da si
prizadevamo
služiti
poslanstvu
krajevne Cerkve – župnije. Člani ŽPS
pa imajo še posebno nalogo, da z
župnikom delijo odgovornost za to,
kakšna bo naša župnija v prihodnosti.
Mandat novoizbranega Župnijskega
pastoralnega sveta se prične na
nedeljo Kristusa Kralja. Nova sestava
je zožena na 16 članov: 6 žena, 6
mož, 2 dekleti in 2 fanta.
7 članov je s Kokrice, 6 z Mlake, 2 z
Bobovka, 1 iz Srakovelj. Povprečna
starost članov je 46 let.
Nadškof je potrdil sledečo sestavo:
Marija Vodnik, Blaž Zabret, Jure
Sajovic, Ana Peklenik, Tone Tušek,
Jože Gornik, Andreja Zupanc, Beti
Miklavčič, Sašo Burjek, Rudi Čebulj,
Mojca Zabret, Jera Sitar, Mojca
Naglič, Vincenc Borovnik in Juš
Grah.
Naloge ŽPS se nanašajo na skupno
življenje
župnijskega
občestva:
oznanjevanje,
bogoslužje
in
dobrodelnost v župniji.
Vsi župljani ste naprošeni, da jim pri
tem delu pomagate, da bomo hodili
skupaj in tako skrbeli za bogato
življenje naše župnije.
---------------------------------------------------------------------

Bog je vsakemu namenil njegovo mesto in
odgovornost ter bdi nad tem, koliko
upoštevamo to Božjo voljo. Tudi nate pazi. Tega
se zavedaj in vsako dejanje stori tako, kakor bi
ti bilo naročeno naravnost od Boga – pa naj bo
to karkoli v tvojem življenju.

Leto je naokoli. Spet smo v novem
cerkvenem letu. Začenjamo ga s
poudarkom na čutu do sočloveka.
Karitas je tista pristna ljubezen, ki
lahko prinese toplino v še tako
ohlajeno srce. Da bomo zmogli
toplino in da bo ta čas priprave in
pričakovanja Odrešenika bolj poln,
nas adventni venec s prvo svečko vabi
k umiritvi življenjskega tempa.
Zazrimo se v goreč plamen … Naj bo
znamenje, da želimo pripraviti svoja
srca za Gospoda, ki prihaja.

Adventni koledar 2021
V soboto, 27. novembra se z večerno
mašo pričenja adventni čas. V cerkvi
bomo blagoslovili adventni venec.
Potrudite se, da ga boste naredili tudi
doma. Kdor more, je povabljen, da ga
prinese k blagoslovu tudi v cerkev.
Ves adventni čas vas bo v družini
duhovno bogatil tudi koledar, ki ga
bodo veroučenci dobili pri verouku.
Skupaj z družino naj vas spremlja
vsak dan do božiča. Želim, da skupaj
rastemo ob življenjski zgodbi
misijonarja p. Miha Drevenška.
Pripravite si tudi misijonski hranilnik
za darove, ki so namenjeni otrokom v
misijonih. Vse dni v adventu vas
bodo spremljale tudi spodbude
(naloge), ki vas bodo
spodbujale
k
Theophan
Einsiedler

duhovni rasti v tem času. Vsem želim,
da se ob pomoči koledarja napotite
prazniku Jezusovega rojstva naproti.
Vaš nabiralnik pa bo pri jaslicah ne le
okras, ampak odraz vaše ljubezni do
otrok, ki živijo v pomanjkanju.
Kristjani z adventom začenjamo novo
cerkveno leto. Ta nas vabi k novemu
začetku. Ne recimo, da se ne da nič
spremeniti. Ne pustimo, da bi bilo še
naprej vse po starem. Preprosto
zelenje na adventnem vencu nas
vabi, naj v veliki puščavi tega sveta
postanemo majhne oaze, kjer vse
začenja spet rasti in cveteti. Naj ljudje
ob nas začutijo spremembo.
B. Dolenc

YOUCAT – katekizem za mlade

Čemu smo na zemlji?

PRIDI K NAM
Pridi k nam, Gospod, ko nas zajame noč!
Pridi k nam v noči razočaranja,
pridi k nam v noči krivde,
pridi k nam v noči strahu,
pridi k nam v noči sovraštva,
pridi k nam v noči osamljenosti,
pridi k nam v noči izgubljene ljubezni,
pridi k nam v noči skrbi,
pridi k nam v noči bolečine,
pridi k nam v noči vprašanj,
pridi k nam v noči zavrnitve,
pridi k nam v noči razbitih odnosov,
pridi k nam v noči obupa,
pridi k nam v noči brezupa,
pridi k nam v noči smrti.
Pridi k meni v mojo temo
in v vsaki noči ostani pri meni, Gospod.
Amen.

Na zemlji smo, da bi Boga spoznali in
ljubili, po njegovi volji delali dobro in
nekoč prišli v nebesa.
(KKC 1–3,358)
Biti človek pomeni: priti od Boga in
iti k Bogu. Semkaj prihajamo veliko
bolj od daleč kot od naših staršev.
Prihajamo od Boga, v katerem je
doma vsa sreča nebes in zemlje; on
nas pričakuje v svoji večni, brezmejni
blaženosti. Vmes živimo na tej
zemlji. Včasih čutimo bližino našega
Stvarnika, pogosto pa ne čutimo sploh
nič. Da bi našli pot domov, nam je
Bog poslal svojega Sina, ki nas je
osvobodil greha, nas odrešil vsega zla
in nas zanesljivo vodi v resnično
življenje. On je »pot, resnica in
življenje« (Jn 14,6).

Bralci Božje besede v nedeljo:
28.11.2021 ob 8.00
1. berilo: Jure Sajovic
2. berilo: Špela Sajovic
5.12.2021 ob 8.00
1. berilo: Janez Sajovic
2. berilo: Petra Tomažič

