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Molitev v pripravi na božič

Vsak mora v svojem srcu
sam pripraviti prostor za Jezusa.
Vsak mora sam
zravnati Gospodovo pot
in mu odpreti vrata svoje duše.
To mora storiti prav vsak sam!
Nihče ne more v srcu drugega
pripravljati poti za Gospoda.
A ne pozabimo,
da le po zravnani poti
se bo Odrešenik lahko približal
najglobljemu kotičku našega srca.
Naj bo to naša vzpodbuda
v tem novem adventnem tednu,
da bodo naša srca
resnično pripravljena
na njegov prihod.

Milostni čas pričakovanja
Gospodovega prihoda se izteka.
Ob vsakem rojstvu se prebudijo v
nas najnežnejša čustva ljubezni,
ki se razlivajo v naši notranjosti.
Dajejo nam okus po Božjem
kraljestvu. Prav to nam prinaša
rojstvo Odrešenika, ki nam ga v
svoji neskončni ljubezni pošilja
Bog. Ni se nam ga treba bati;
veselimo se ga skupaj z nebeško
materjo Marijo. Odprimo mu
svoja srca.

Premagaj strah, preženi predsodke, ne obupaj prehitro, nisi sam …
UPAJ SI!
Nasmehni se in deli veselje.
Išči dobro v ljudeh.
Bodi sprememba.
#deliJezusa
Spremljaj nas na spletni strani Pridi.com, Facebooku, Youtubu, Twitterju
in ob ponedeljkih na Exodus TV (7:40, 13:40 in 19:40).
Začnemo 4. decembra!
Ekipa #deliJezusa
Za tiste, ki akcije #deliJezusa še ne poznate. To je sklop različnih objav (video
posnetek, slikovno gradivo, besedni zapis) na družbenih omrežjih, s katerimi
želimo spodbuditi vse ljudi k dobremu, k oznanjevanju, k spreminjanju na lepše.

IZ ŽIVLJENJA
NAŠE ŽUPNIJE

Iz zadnje seje ŽPS
V ponedeljek, 27. nov., smo imeli sejo
ŽPS. Ob naslovu Odnosi v družini so odsev našega odnosa do Boga smo posebej
izpostavili, kako pomemben je v vsaki
družini prisrčen odnos vseh družinskih
članov. To nista le zakonca ali starša,
pa tudi ne samo ožja družina starši in
otroci, ampak tudi stari starši, strici in
tete in tudi razširjeni krog družine: bratranci in sestrične ter prijatelji, ki si ne
ustvarijo svoje družine. Iskreni pogovori
so vir zadovoljstva in sprostitve.
Ko smo prešli na župnijske teme,
kjer je čas, da vsak član pove, kako on
gleda na življenje v naši župniji, nas je

vse ganila pripoved članice iz Podgore,
ki je pripovedovala o moči molitve. Hvala Bogu, molitev je v naši župniji med
mnogimi zelo spoštovana. Zbiranja v
skupine, zlasti pa zavest, da skupna molitev prodira oblake, se pokaže posebno
ob najrazličnejših preizkušnjah, ki smo
jih stalno deležni. Nesreča, ki je doletela Janjo Erčulj, se je dotaknila mnogih.
Zdravniki so nad primerom obupali. Na
predlog nekaterih pa so se pričeli zbirati
k molitvi. Do trideset se jih je zbiralo in
goreče molilo, naj Bog pomaga, in kot
je rekla članica, zgodil se je čudež. Janji
se je stanje nenadno izboljšalo, danes že
hodi.
Božjih načrtov ljudje pogosto ne razumemo. Vemo samo nekaj, da »Kar
Bog stori, vse prav stori, čeprav se nam
narobe zdi«, kot pravi pregovor. Dejstvo
je samo to, kar pravi Sveto pismo: »Kdor
vanj zaupa, ne bo osramočen.«

BOŽIČ JE PRED VRATI
Božična devetdnevnica
Pričujoča Oznanila so vse do svetega
večera, ki je letos na četrto adventno nedeljo.
15. pričnemo z božično devetdnevnico, ki je gotovo najlepša priprava na
božič. V njej vsako leto znova podoživljamo Marijino in Jožefovo pot v Betlehem, obenem pa z vsem srcem kličemo:
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Z veseljem se je udeležuje vsako leto veliko
ljudi, že nekaj let pa pogrešamo otroke,
ki bi morali z največjim žarom pripravljati svoja srca na Jezusov prihod, pa jih
je malo pri tej pripravi. Starši, ki ste dali
otroke k verouku, bi se vsaj za tako velike praznike morali potruditi, da bi se
vsaj nekajkrat z otroki udeležili priprave
na božič, sicer bodo šli v življenje brez
teh lepih dogodkov.
Spored, kdaj katera vas nosi Marijo,
je utečen. V petek, 15. dec., preda Marijo Kompolje Zagorici, v soboto Zagorica Podgori in Bruhanji vasi, v nedeljo
sprejmeta Marijo Ilova Gora in Hočevje,
v ponedeljek Cesta, v torek Zdenska vas,
v sredo Ponikve, v četrtek Mala vas in
Podgorica, v petek Predstruge in Podpeč, v soboto pa Videm. Poskrbite, da
bosta prišli dve dekleti nosit Marijo, lahko sta to tudi dva fanta, vsi pa čim lepše
sodelujte z molitvijo in s petjem.
Spovedovanje bo vsak večer od šestih
dalje. Šolarji bodo opravili sveto spoved
pri verouku.
Spovednik od drugod bo pri nas že v
soboto, 16., in celo nedeljo, 17. decembra. Verjetno pa marsikdo ne bo mogel v
cerkev, zato prijavite take v župnišče, da
jih bomo obiskali ma domu, saj veste za

pregovor: »Če je Dete tisočkrat rojeno,
če ni v tvojem srcu, je zate vse izgubljeno.«
BETLEHEMSKA LUČ, ki nam jo vsako
leto prinesejo skavti, bo tudi letos prišla k nam v nedeljo, 17. decembra, pri
večerni sveti maši. Po njej boste betlehemsko luč lahko odnesli domov in na
grobove svojih dragih.
Jaslice bodo letos delali mladi. Zelo
smo vsi tega veseli, saj imajo mladi mnogo zanimivih idej.
Smreke in veje za okrasitev cerkve bo
poskrbela Podpeč, za kar smo jim zelo
hvaležni.
Šolske maše, ki so navadno ob nedeljah zvečer in jih pripravljajo posamezni razredi, so precej klavrne. Še bolj pa
so klavrni obiski staršev, ki so skupaj z
učenci določenega razreda tisti dan vabljeni po maši na pogovor. Ko sva s katehistinjo čakala starše in učence 6. razreda, jih je prišlo mogoče 15. Res je veliko
raznih dejavnosti, toda to srečanje je za
vsak razred enkrat letno, in če tega ne
zmoremo, se človek sprašuje, kaj pomeni potem verouk in vsa prizadevanja za
krščansko vzgojo.
V prejšnjih Oznanilih je bilo objavljeno, da bosta imela drugi in prvi razred
šolsko mašo in potem srečanje še v decembru. Ker pa so datumi izredno natrpani, smo ta srečanja premaknili na
januar, in sicer za 2. razred na nedeljo,
14. januarja, za 1. razred pa bo to nedelja, 28. januarja, po večernih mašah. 21.
januarja bo družinska maša ob pol enajstih.
Vse šolarje in starše ponovno lepo vabimo vsaj takrat, ko je pri devetdnevnici
na vrsti vaša vas, da se je udeležite.

Če pa želite res bogato in lepo pripravo na božič,
pridite vsak večer in pri njej dejavno sodelujte.
Redna seja ŽPS v decembru bo v ponedeljek, 18. decembra, po devetdnevnici. Bo kratka, prav pa je, da
se člani še enkrat pred prazniki srečamo in nekatere
stvari pogovorimo.
Pon. 11. 12.
Damaz

Vid.
Pon.

7.30 Janez Novak
18.00 Vsi Gruden

Tor. 12. 12.
Finian

Vid.
Kom.

18.00 Anton Grm, 8. dan
18.00 Kristina Brodnik, obl.

Sre. 13. 12.

Vid.

Čet. 14. 12.
Janez od
Križa

Vid.
I. G.

Pet. 15. 12. Vid.
Božič. devet.

7.00 Za sošolce
18.00 Izidor Šporar, obl.
18.00 Anton Kastelic
18.00 Frenk Štih, obl.
V dober namen za zdravje K

Sob. 16.12.
Bož. devet.

Vid.
Kom

18.00 Vsi Petričevi, Pdč.
17.00 Marija Adamič, 30. dan
Jože Mustar in sestra Zalka

Ned. 17. 12.
3. adventna
Bož. devet.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
9.00
10.30
18.00

Pon. 18. 12.
Bož. devet.

Vid.
Pon.

18.00 Vsi Strnadovi Pdč. 33, Jure Centa
17.00 Živi in pok. Janezovi

Tor. 19. 12.
Bož. devet.

Vid.

18.00 Milka in Janez Gačnik, obl., Predst.

Sre. 20. 12.
Bož. devet.

Vid.

18.00 Janez in Marija Zabukovec, obl., Pdč.

Čet. 21. 12.
Bož. devet.

Vid.

18.00 Zofija in Alojz Jakopič, obl., Pdč.
Za duše v vicah

Pet. 22. 12.
Bož. devet.

Vid.

18.00 Danijela Novak, obl., Vid.

Sob. 23. 12.
Bož. devet.

Kom.
Vid.

17.00 Starši in Mari Kavčič, obl.
18.00 Stane Babič, obl.

Ned. 24. 12. Vid.
4. adventna Pon.
Vid.
Sveti večer Vid.
Pon.

Pogrebi ob nedeljah naj
bi bili le v izjemnih primerih (če je krsta). Duhovnika imava skoraj vsako nedeljo vsak tri svete maše
in moramo za pogreb
iskati duhovnike drugod.
Pri žarnih pogrebih se
pogreb lahko premakne
za en dan. Po mestih in
že mnogih drugih krajih
sploh ne pokopavajo v nedeljo.

7.30
9.00
10.30
17.00
22.00

Za farane
Tatjana Lenarčič, obl.
Janko, Janez, Slavka Potokar, obl., V.
Miro Šporar, obl., Vid.

Za farane
Gačnikovi-Kovačevi
Jože Babič, Zg.
V čast Jezusovemu rojstvu
Mežnarjevi in Franc Škulj

Ob smrti svojcev
so darovali:
✝
Ob smrti ANTONA
GRMA sta darovala hčerka in sin za 10 maš, sestra
Slavka pa je dala dar za
cerkev in za 1 mašo.
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