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Molimo ob Božji besedi

Prvo adventno nedeljo, ki je hkrati tudi nedelja Karitas, obhajamo z željo in 
prošnjo, da ljubezen postane naše poslanstvo in naš način življenja.

Če bi vsak po svojih močeh res prispeval svoj delež k lajšanju stisk in bolečin, 
v katerih se znajdejo mnogi zaradi različnih vzrokov, bi življenje teh ljudi bilo 
veliko lažje. Hvala vam, dobrotniki, sodelavci in prostovoljci Karitas. Po vaši 
dobroti je križ mnogo lažji.
Ob nedelji Karitas iskreno vabim tudi nove prostovoljce, da se pridružite Karitas, 
da se ta veriga ljubezni in dobrote še poveča in da še bolj utrdimo vezi.
Adventni čas, ki ga danes začenjamo, nas spodbuja, da se še dejavneje vključimo 
v lajšanje bolečin in da svojo vero sredi tega sveta živimo kot znamenje upanja 
in Božje bližine.

Nič slajšega ni od ljubezni, močnejšega nič; nič 
višjega, nič širšega, nič prijetnejšega, nič popolnejšega, 
nič boljšega v nebesih in na zemlji: zakaj iz Boga se je 
rodila in le v Bogu nad vsemi stvarmi si more spočiti.



IZ ŽIVLJENJA  
NAŠE ŽUPNIJE

Advent in teden Karitas

Na zadnjo nedeljo cerkvenega leta, ko 
praznujemo slovesni praznik Kristusa 
Kralja vesoljstva, boste dobili ta Oznani-
la. Pri svetih mašah te nedelje nam bo 
Jezus spregovoril o poslednji sodbi. V so-
dobnem času smo v nevarnosti, da bi vse 
to jemali z neko rezervo. V življenju pa 
stalno opažamo, kako se vse to že sedaj 
v večji ali manjši meri izpolnjuje. Soje-
ni bomo po tem, koliko smo živeli lju-
bezen, katere osnovni zakon je, da je v 
bistvu razdajanje. Bolj ko razdajaš sebe 
in svoje, več dejansko prejemaš. Zavrže-
nost ali pekel je v sebičnosti, ki je samo-
ta, brez ljubezni do sočloveka in Boga.

To nedeljo začenjamo teden KARITAS. 
Karitas je pojem za krščansko ljubezen 
in dobroto, kar je poleg bogoslužja in 
oznanjevanja vere, temelj krščanstva. 
Sojeni bomo prav po tem, kako smo 
Kristusa videli v lačnih, žejnih, bolnih, 

osamljenih, skratka v pomoči potrebnih 
in smo mu ali pa mu nismo izkazali po-
moč.

Vedno mi je prijetno pri srcu, ko se 
spomnim NAŠE ŽUPNIJSKE KARITAS. 
Koliko prizadevanja, iskanja, truda je v 
teh velikodušnih ljudeh, ki stalno iščejo, 
kje in komu bi še lahko pokazali, da ga 
cenimo, naj mislimo in bi mu radi po-
lepšali življenje. Kako lepo je videti, ko 
tudi mladi fantje z navdušenjem prisko-
čijo na pomoč pri razdeljevanju hrane in 
drugih težjih opravilih. Večina pa rada 
prispeva denarne darove, da Karitas pri-
skoči na pomoč pri plačilu položnic ta-
kim, ki tega resnično ne zmorejo.

Na prvo adventno nedeljo je vsako 
leto pri vseh mašah darovanje za Kari-
tas. Dve tretjini gresta za slovensko Ka-
ritas, ena pa ostane naši.

Naj bo Bog tako članom Karitas kot 
vsem, ki s simpatijo in naklonjenostjo 
spremljate to delo, bogat plačnik.

Advent je letos najkrajši, kar je mo-
žno, saj bo sveti večer na 4. adventno 
nedeljo. Skušajmo preživeti advent v 
pripravi na prihod Boga, ki ne prihaja le 
v božični noči, pač pa zlasti v vsaki sveti 
maši, pa tudi v vsakem ljubečem sreča-
nju. Božič nam prinaša veliko veselja, saj 
Bog drugega tudi ne more. Bog je sreča 
sama in kamor pride on, prinese, kljub 
mnogokrat tudi bolezni in najrazličnej-
še preizkušnje, ker živimo pač na zemlji, 
vedno tudi svojo pomoč, upanje, tolažbo 
in mir.

Šolarji bodo kot že vsa leta tudi letos 
dobili pri verouku adventni koledar. Ta 
želi vsej družini pomagati lepo preživeti 
advent, narediti kako dobro delo, vsak 
dan vsaj nekaj moliti, se po možnosti 
udeleževati devetdnevnic, ki nas razpo-
ložijo za duhovno praznovanje. Vzemite 
si nekaj minut časa, preberite, kaj naj bi 

Hvala ti, Gospod,
da si potrpežljiv
in čakaš na naše 
spreobrnjenje;
hvala ti za vse naše angele 
varuhe,
ki nas usmerjajo na tvojo pot,
pa tudi za vse smerokaze,
ki vodijo v večno življenje.
Ti, ki nas krščuješ
z vodo in Svetim Duhom,
bodi z nami milostljiv;
naj se vselej zgodi tvoja volja.
Amen.



določen dan naredili in videli boste, da 
bo družina lepše in duhovno bogatejše 
zaživela.

Miklavž, katerega se zlasti otroci neiz-
merno veselijo, pa tudi starejšim prine-
se nekaj otroške radosti, goduje v sredo, 
6. decembra. V naši župniji vsako leto 
pripravimo Miklavževanje v Jakličevem 
domu, zvečer pred njegovim godom, 5. 
decembra. Ob 18h imamo vsak večer 
devetdnevnico v čast Brezmadežni v ka-
peli župnišča, ob 19h pa gremo v Jakli-
čev dom, kjer bodo letos starši pripra-
vili igrico o Miklavžu, nato pa je njegov 
prihod. Na oder pokliče vse otroke, za 
katere so starši želeli in jih prijavili, ter 
jim izroči darilo. Lepo vabimo starše, da 
otroke prijavite vsaj do nedelje, 3. de-
cembra in prispevate 5 evrov.   

Devetdnevnica za 
Brezmadežno

Kdo nima rad matere?  Bog je v svoji 
nedoumljivi dobroti dal najprej vsake-
mu človeku zemeljske starše, ki ga nad-
vse ljubijo, zanj skrbijo in ga vzgajajo, še 
posebno pri materi pa najde vsak razu-
mevanje tudi za svoje napake in slabosti. 
Zato tudi ni čudno, da imamo kristjani 
toliko ljubezni in zaupanja v Božji in 
našo nebeško mater Marijo. Mogoče v 
tistih »najmočnejših« letih nanjo malo 
manj mislimo, ko pa se bliža starost in 
pričnejo moči pešati, nam je Marija po-
sebno blizu.

V naši župniji je veliko ljubezni do 
Marije, kar dokazujemo tudi z vsakole-
tno devetdevnico pred praznikom nje-
nega brezmadežnega spočetja. Prisrčno 
vabljeni vsi, od najmlajših do najstarej-
ših, pri njej smo vsi samo njeni ljublje-

ni otroci in nas je vedno vesela. Od 29. 
novembra se bomo vsak večer zbirali ob 
pol šestih zvečer v kapeli župnišča ob 
njej in molili rožni venec. Tik pred sveto 
mašo bodo kratke pevske vaje, nato pa 
je med sveto mašo vpletena lepa pobo-
žnost v čast Mariji.

Na njen praznik, 8. decembra pa 
imamo pri večerni sveti maši namesto 
pridige vsako leto kratek koncert Mari-
jinih pesmi. Letos pa nam bosta Lucija 
Šinkovec in Jernej Klinc, ki že nekaj časa 
študirata solo petje, zapela nekaj poseb-
no lepih avemarij, zato k tema mašama 
bodisi na Vidmu ali v Ponikvah prisrčni 
vabljeni.

Redna seja ŽPS bo kot je bilo že obja-
vljeno v ponedeljek, 27. novembra. Ko 
vse člane lepo vabimo na sejo, vas tudi 
prosimo, da si doma preberete iz pri-
ročnika Iz roda v rod, na str. 9 – Odno-
si v družini so odsev našega odnosa do 
Boga. Seja bo ob 19h.

Priprava na krste, ki bodo v nedeljo, 3. 
decembra, bo v četrtek 23. novembra ob 
19h.

Žegnanje v Podgori, kjer je zavetnik 
cerkve sveti Miklavž, bo v nedeljo, 10. 
decembra z sveto mašo ob pol enajstih.

S 1. adventno nedeljo pa do konca po-
sta, bomo po povzdigovanju odgovarjali 
ali odpevali, ne glede kako zapoje du-
hovnik: KADAR UŽIVAMO TA KRUH IN 
PIJEMO IZ KELIHA, OZNANJAMO TVO-
JO SMRT GOSPOD DOKLER NE PRIDEŠ 
V SLAVI.

Družinske in šolske maše bodo v de-
cembru takole: družinska maša bo v 
nedeljo, 10. decembra, šolske maše pa 
bodo pripravili pri večerni nedeljski 
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maši 3. decembra 5. razred, 10. decembra 4. razred, 
17. decembra 2. razred, in 31. decembra 1. razred.

Umrl je nekdanji dobrepoljski kaplan CIRIL BR-
GLEZ in smo ga pokopali v Šmartinu pri Kranju 21. 
novembra. Mnogi ste ga poznali, saj je med vami uspe-

šno deloval dve leti. Zanj 
bomo opravili sveto mašo 
v četrtek, 30 novembra in 
vas lepo k njej vabimo.

Ob smrti svojcev 
so darovali:

✝

Ob smrti MARIJE ADA-
MIČ so darovali: dar za 
cerkev in za 5 maš so dali 
domači. Dar za cerkev in 
po 2 maši so dale hčerke 
Marija, Andreja in Kati z 
družinami, Polančevi iz 
Podgore in Štefan Adamič 
iz Vidma. Dar za cerkev in 
po 1 mašo sta dala Fani in 
Lado, ter Venčeči. Dar za 
cerkev je dala druž. No-
vak, B.v. Za 9 maš so dali 
Muhovi iz Vel Lašč, za 2 
maši Kališčarjevi iz Pod-
gorice, za 7 maš molivci 
iz Kompolj, po 1 mašo pa: 
Erjavčevi-Lj., Primož Me-
glič, Anica Petrič, Šerjako-
vi, pogrebni zavod Novak, 
Ančka Mustar, Grekčevi, 
Olga Jerič, Anica Oštir, 
Matevževi, druž. Bregant- 
Mengež, Polančevi- B.v., 
druž. Perko- Zg. in Milka 
Valentinčič-Bičje.  

Pon. 27. 11.
Modest

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Stari starši in starši Kastelic, C.
Brata in sestra Tabak
Angelca in Martin Mirt

Tor. 28. 11.
Katarina Lab.

Vid.

Kom.

18.00

18.00

Jože in Frančiška Zajec, V., obl.
Marija Novak, B.v. 10, obl.
Marija Adamič, 8. dan
Zalka Pirih, K. 115

Sre. 29. 11. Vid. 18.00 Jože in Marija Žgajnar, obl., Z.v.
Čet. 30. 11.
Andrej, ap.

Vid. 18.00
18.00

Janez Novak, V. obl.
Duhovnik Ciril Brglez

Pet. 1. 12.
Prvi petek

Vid. 18.00 Jože in Roza Klinc, obl., C.
Za zdravje

Sob. 2. 12.
Bibijana

Vid.
Kom

18.00
18.30

Vida Tomšič, V.
Janez in starši Zakrajšek

Ned. 3. 12.
1.adventna

Frančišek Ks.

Vid.
Pon.

Vid.
Vid.

7.30
   9.00

 10.30
 18.00

Za farane
Slavka Vidmar
Mirjam Zupan
Helena Prhaj
Janez Drobnič, obl., Vid.

Pon. 4. 12.
Janez Dam.

Vid.
Pon.

18.00
 18.00

Rozi Maslo, obl., V.
Pierina, Gabrijel, Nikola Romanič

Tor. 5. 12.
Sava

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Anton in Kristina Šinkovec, obl.
Marija Vodičar, obl.

Sre. 6. 12.
Miklavž

Vid. 18.00 Anton Žgajnar, Z.v., 49. 
Kristina Žnidaršič

Čet. 7. 12.
Ambrož

Vid. 18.00 Vsi Povzinovi, C.

Pet. 8. 12.
BREZMAD. 

SPOČ. 
D.MARIJE

Vid.
Vid.
Kom.

Pon

9.00
18.00
18.30

 
19.00

Ivana in Alojz Lenarčič, Zg.
Vinko in Marija Erčulj, obl., Zg.
Boris Babič, Martina in Tomaž 
Blatnik
Janez, Mimi in Majda Kastelic

Sob. 9. 12.
Valerija

Vid.
Kom.

8.00
 18.30

Marija in Franc Novak, B.v. 10
Vsi Jančar in Mavsar
Brat Jože Mustar 95A

Ned. 10. 12.
2.adventna
Loret. M.b.

Vid.
Pon.
Vid.
Pdg.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
18.00

Za farane
Anton Prhaj
Vsi Svetinovi
Za sosesko
Anton Šporar, obl. M.v.


