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Beseda živega Boga
Ko pa je to premišljeval,
glej, se mu prikaže v spanju
Gospodov angel in pravi:
»Jožef, Davidov sin,
ne boj se vzeti k sebi
Marijo, svojo ženo;
kar je namreč spočela,
je od Svetega Duha.
Rodila bo sina, ki mu daj
ime Jezus, zakaj on
bo odrešil svoje ljudstvo
njegovih grehov.«
Vse to pa se je zgodilo,
da se je spolnilo,
kar je bil Gospod
napovedal po preroku,
ki pravi: »Glej, devica bo
spočela in rodila sina,
ki se bo imenoval Emanuel,
kar pomeni: Bog z nami.«
(Mt 1,20-23)

Gospod, daj, da po
Jožefovem zgledu
prisluhnemo
tvojemu glasu
v tihoti svojega srca.
Naj začutimo,
da smo tvoji
in da si ti vedno z nami.
Pomagaj nam,
da bomo na tvojo
ljubezen odgovarjali
z ljubeznijo do tebe,
sebe in bližnjih.

IN BOŽIČ SE ZGODI
IN BOŽIČ SE ZGODI! Božiča se ne
da narediti – božič se zgodi, postane in
je. Božič je Božji dar človeku. In božič
je, je bil in bo – četudi še niso očiščena
vsa okna, še nimamo vseh daril, še ni
vsa pošta odposlana ali pa v trgovinah
ni več lososa ... Z vsemi našimi nakupi,
izbranimi meniji, skrbno pripravljenimi darili in z vsemi našimi pripravami
božiča ne moremo narediti – božič se
zgodi. In to je največje darilo, ki nam
je v teh dneh podarjeno. In ta, ki nam
to podarja, ni kar nekdo – to je sam
Bog osebno. Brez njega tega praznika
sploh ne bi bilo. Pa še to: ta praznik
je popolnoma neodvisen od vsega
našega »cirkusa«. Božič je tudi brez
tega. Nobenih pogojev, dokazovanja,
nobene dovršenosti. Ne zamenjujmo
vzroka in posledice! Posledica je vse
to, kar smo naredili iz praznika in
teh adventnih tednov. Včasih se nam
lahko že zgodi, da pozabimo na pravi
vzrok – in po možnosti živimo celo v
napačnem prepričanju, da praznik postane praznik šele takrat, ko sami vse
postorimo. Bog je postal človek – to
je bilo in je in bo. Božič je bil in je in
bo! Nekdo nam je rekel DA brez »če«
in »toda«. Nekdo nas tako ljubi, da
ne počaka, da vse opravimo – ampak
nam pride preprosto naproti. Nekdo
pride v naše človeško bivanje, v naše
male in velike skrbi, naše strahove,
upanja, v naš vsakdan. Veliki, močni,
vsemogočni Bog, se tako poniža, da
pride v naše omejeno, malenkostno in
pogosto nemočno življenje. Tako Bog
postane človek, postane celo otrok.
Po: A. Schwarz, Moj resnični božič

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

PRIPRAVE NA BOŽIČ
S praznikom Brezmadežne smo z
Marijo stopili v bližnjo pripravo ne
božič. Veseli smo bili mnogih birmancev, ki so se udeleževali te lepe
pobožnosti. Žal pa je bilo zelo malo
drugih šolarjev. Hvala mešanima
zboroma iz Vidma in Ponikev, ki sta
na praznik pri večernih mašah lepo
polepšala praznovanje z vsem dragimi Marijinimi pesmimi.
Marija je brez dvoma na edinstev
način doživljala prvi advent. Z njo pa
se lahko združujemo vsak dan vsi v
mislih nanjo in v goreči molitvi. Družine, ki imate šolarje, ne zamudite
adventnih večerov in se ob adventnem koledarju, ki so ga dobili otroci, pripravljajte na božične praznike.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, ki jo
pri nas pričnemo vsako leto 15. decembra, je zadnja duhovna priprava
na božič. V njej podoživljamo Marijino in Jožefovo pot v Betlehem, neuspešno iskanje prenočišča, zato pa
ju verni ljudje sprejemamo v svoje
življenje, v svoje domove in tako se
Jezus lahko vedno znova rodi v naših
srcih.
Spored, kdaj katera vas nosi Marijo, je utečen. 15. preda Marijo Kompolje Zagorici, 16. Zagorica Podgori
in Bruhanji vasi, 17. sprejmeta Marijo
Ilova Gora in Hočevje, 18. Cesta, 19.
Zdenska vas, 20. Ponikve, 21. Mala
vas in Podgorica, 22. Predstruge in

Podpeč in 23. sprejme Marijo Videm. Letos, v letu birme, bodo gotovo nosili Marijo birmanci, zato animatorji poskrbite,
kdo bo nosil. Pevska interesna skupina
se že pripravlja, da bo vodila petje, vsi pa
navdušeno sodelujmo.
Da bi Jezusu pripravili lep in prijazen
prostor v svojih srcih, očistimo srca z
dobro božično spovedjo.
Spovedovanje je vsak večer med devetdnevnico. Šolarji bodo opravili sveto
spoved pri verouku.
Spovednik od drugod bo pri nas tako
kot vsako leto četrto adventno nedeljo.
K nam bo prišel že v soboto in bo spovedoval že v Kompoljah, nato pa zvečer na
Vidmu in seveda celo nedeljo. Kdor ne
bi mogel k spovedi v cerkev, naj obvesti
duhovnika, da ga bo obiskal na domu.
Betlehemsko luč nam bodo, upam, tudi
letos prinesli skavti na 4. adventno nedeljo. Letos je najdaljši advent, ker je božič na nedeljo.

Praznovanje
svetega večera
Blagoslovljena voda za kropljenje na
svete večere bo na voljo v soboto, 24. decembra, pred župniščem. Kropljenje in
kajenje na sveti večer, povezana z molitvijo, sta najlepši uvod v božično praznovanje. Tudi letos boste lahko dobili pod
korom podobico, na kateri je prikazano,
kako naj bi opravili to družinsko pobožnost, ki najbolj poveže vso družino z
Bogom in med seboj. Ob 17.00 bo tudi
letos božična sveta maša za otroke in
starejše, ki ne morete k polnočnici. Sveti
večer je nekaj posebnega in vsakega člo-

veka nagovarja in mu zbuja domotožje
po Bogu, ki to noč prihaja vedno znova
na svet, ker ga svet neizmerno potrebuje in brez njega ne more najti pravega
miru in sreče.
Glasbena skupina Izvir vas vabi na
duhovni večer Z vsem kar sem, ki bo v
petek, 16. 12. 2016, ob 19.00 (po večerni
devetdnevnici) v župnijski cerkvi. Lepo
vabljeni, da z nami preživite ta večer, ki
bo še en korak več k poglobljeni in doživeti pripravi na prihod Jezusa.
Postavitev jaslic in okrasitev cerkve so že
lani prevzeli možje ter pod vodstvom
mežnarja in ključarja postavili čudovite
jaslice in okrasili cerkev. Za smreke in
še posebno za smrekove veje je letos na
vrsti Mala vas. Vse se dogovarjajte z mežnarjem.
REDNA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 12.
decembra, ob 19.00 v župnišču.

Dogajanja v župniji
V nedeljo, 3. decembra, so bili v krstu prerojeni za Božje otroke Nastja
Meserko iz Zdenske vasi, Peter Ficko iz
Predstrug in Primož Mencin iz Hočevja.
Novokrščencem in njihovim družinam
želimo obilje Božjega blagoslova in pomoči.
Na Božjo njivo pa smo pospremili
telesne ostanke Danijele Jeršin iz Ceste, stare 85 let, Staneta Debeljaka iz
Kompolj, starega 53 let, Marijo Strah iz
Kompolj, staro 91 let, Branka Težaka iz
Male vasi, starega 75 let, in Nežo Škoda
iz Podgore, staro 88 let. Spominjajmo se
jih v molitvi in naj bo Bog bogat plačnik
za vse dobro, kar so v življenju storili.

Ob smrti svojcev so darovali:
✝
Ob smrti Danijele Jeršin je dala dar za cerkev in za 1
mašo tudi prijateljica Milka, dar za cerkev pa Marija
Strah iz Zg.

✝
Ob smrti Staneta Debeljaka je dala dar za cerkev in za
2 maši mama. Enako je dala sestra Marta. Molivci so
dali dar za cerkev in za 4 maše. Za maše pa so dali: brat
Franci (2), Tina Mestek (1), in Marija Dernulc (1).

✝
Ob smrti MARIJE STRAH so dali za 6 maš in dar za
Karitas otroci: Marinka, Darja in Marko. Dar za cerkev
Pon. 12. 12.
Finian
Tor. 13. 12.
Lucija
Sre. 14. 12.
Čet. 15. 12.
Antonija
Pet. 16. 12.
Adelajda
Sob. 17. 12.
Viviana
Ned. 18. 12.
4. adventna
Vunibald
Pon. 19. 12.
Urban
Tor. 20. 12.
Vincencij R.
Sre. 21. 12.
Peter Kan.
Čet. 22. 12.
Frančiška K.
Pet. 23. 12.
Janez Kancij
Sob. 24. 12.
Adam in Eva
Ned. 25.12.
BOŽIČ
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I. G.
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Pon.
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Branko Težak, 8. dan
Irena Kovačič Roganovič
Starši Vidmar, Zrnec, Branko Čelig
Marija Strah, 8. dan
Marija Vodičar, obl.
Ivan in Frančiška Kaplan, Vid.
Marija in Janez Zabukovec, o., Pdč.
Neža Škoda, 8. dan
Jožefa in Anton Okorn, C. obl.
V zahvalo za Marijino varstvo
Franc in Frančiška Zabukovec, o., V.
Stane Debeljak, 30 dan
Za farane
Tatjana Lenarčič, obl.
V zahvalo J. Š.
Alojz in Zofija Jakopič, obl.
Metka in Branko Težak, 30. dan
Marija in Štefan Šalika
Janez in Milka Gačnik, o., Preds.
Anton in starši Mustar
Jože Babič, Zg.
Za zdravje
Starši, Fanči in Janez Strnad, obl.
Vsi Pajkovi, I. G.
Danijela Novak, o., V.
Jože in vsi Prahovi
Jožmanovi, C.
Mežnarjevi in Franc Škulj
Za farane
Vsi Smrekarjevi, Pdg.
Padli in pogrešani Kompoljci
Zalka Jakič, o., Z. v.
Jože Novak, o, K.

in za 3 maše sta dali zakonska skupina in shola.
Za 2 maši in dar za Karitas
je dala Jelka. Za 1 mašo in
dar za Karitas pa sodelavci
Karitas. Za maše pa so dali:
Joži Klinc z družino za 3,
molivci za 5, po 1 mašo pa:
Jožefovi (B. v.), Smolarjevi,
Adamčevi, Lovrenčev Jože,
Matičkovi, Janezova mama
(K.57), Jožica Omahen,
Milena Peterlin (Rob), Heglerjevi (K.), Jamski (Pdč.),
Jernejevi sodelavci, Matičevi (K.), Franci Klinc in
Riglerjevi (K.).

✝
Ob smrti BRANKA TEŽAKA so dali dar za cerkev
Štancarjevi (M. v.), po 1
mašo pa Anka Kastelic, Tatjana Draženovič z družino in Škodovi (Pdg.).

✝
Ob smrti NEŽE ŠKODA so
dali domači dar za cerkev
in za gregorjanske maše.
Dar za cerkev in za 2 maši
so dali Škodovi (Pdg.). Dar
za cerkev in po 1 mašo so
dali: Janezovi (K. 57), druž.
Pečan in Vovk iz Črnuč,
Marija Prijatelj, Tončka Nučič in Ana Kern. Za 2 maši
je dala molitvena skupina,
po 1 mašo pa Finkovi (K.),
Molekovi (Videm), Šporarjevi (K.), Micka iz Ribnice, Riglerjevi (K.), Ika iz
Ljubljane, Anka Kastelic,
Janez Hrovat (Vid.) in Sekundarjevi (V. 7).
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