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PRIŽGI LUČ
Dnevi postajajo vse krajši, noč se daljša. Ob
oblačnem, že skoraj zimskem vremenu ob
popoldnevih vsak dan nekoliko bolj zgodaj
prižigamo luči. V teh dneh pletemo adventne
venčke, na katere namestimo štiri svečke. Vsako
adventno nedeljo bomo prižgali eno več.
Občudovali bomo vedno večji soj luči, ki prodira
v zimsko temo.
Najbrž se vsi strinjamo, da ni dovolj le prižigati
svečk na adventnem venčku, oziroma da gre le za
simboliko, ki nas mora spodbujati k nečemu
globljemu. Svečke na venčku nas vabijo k
razmišljanju, kako bomo v zimsko zaspanost našega življenja, naše vere, naših
odnosov, vnesli kaj več toplote, luči, mehkobe, ljubezni.
Naj naštejem nekaj konkretnih spodbud zase in za bralce tega pisanja. V adventu
se bom potrudil večkrat v roke vzeti Sveto pismo in se pustil nagovoriti Božji
besedi. Morda me bo Bog presenetil s kakšnim lepim, plemenitim navdihom. V
prvem adventnem tednu bomo obhajali god moža velike dobrote, svetega
Miklavža. Ob njegovem godu se lahko potrudim pripraviti majhno presenečenje
svojim domačim, svojim sošolcem ali svojim sodelavcem in jim s tem polepšam
dan in morda s tem tudi njih spodbudim k dobroti. Prijatelja, ki je osamljen,
pokličem in povabim na kavo.
Nekaj dni po godu svetega Miklavža bomo obhajali praznik Marijinega
brezmadežnega spočetja. Ob zgledu Marijine popolne vdanosti Božji volji, bom
pri sebi preveril, kako sprejemam vse, kar prihaja iz Božjih rok. So tudi
preizkušnje, ki pridejo, v življenju znamenje Njegove volje?
Imam morda talente, s katerimi bi lahko obogatil življenje župnijske skupnosti?
Advent je čas, ko se lahko pozanimam, na katerem področju njenega delovanja bi
lahko prispeval svoj delež.
Glasno obsojati ni težko. Papež Frančišek nas spodbuja, da se odpovemo
obrekovanju, obsojanju drugega. Tudi v to smer bi v adventu najbrž lahko kaj
storili.

Otroci so pri verouku dobili adventne koledarje, v katerih imajo vsak dan kakšno
konkretno nalogo, za katero se bodo potrudili in tako večali adventni plamen.
Poleg naštetih pobud, lahko še vsak pri sebi pomisli, kaj bi v svojem življenju
lahko storil, da bi vanj vnesel več luči. Da bi tudi v ljudeh okrog mene in tebe
bilo več topline, razumevanja, dobrote, naklonjenosti, usmiljenja, odpuščanja,
več Božjega.
Advent je čas, ki nas premakne. Premakne s kavča udobja, kot nas nagovarja
papež Frančišek, da gremo živet aktivno krščanstvo.
župnik Drago
*****************************************************************************************

SVEČE NA ADVENTNEM VENCU
Na adventnem vencu so gorele že štiri sveče in
ljudem naznanjale, da se bliža božič. V napol
mračni cerkvi je vladala popolna tišina, zato si
lahko slišal pogovor med svečami.
Prva je rekla. »Ime mi je MIR, a ne morem ostati
prižgana v današnjem svetu, kjer sta sovraštvo in
nasilje tako pogosta. Nihče več ne skrbi za moj
plamen … Kmalu bom ugasnila.« Njen plamen je začel pojemati in kmalu je res ugasnila.
Druga sveča se je oglasila: »Moje ime je VERA, a moja svetloba ne razsvetljuje več.
Mraz brezbožnosti in tema dvoma sta me zdrobila. Nima smisla, da bi še svetila.«
Komaj je to izgovorila, je zavel strupeno mrzel veter ter jo ugasil.
Tretja sveča je žalostno spregovorila: »Moje ime je LJUBEZEN. Nimam več moči, da bi
ohranjala svoj plamen. Ljudje me dušijo s svojo brezčutnostjo in me nič več ne cenijo.«
In pri priči je ugasnila.
Tedaj pa je v cerkev stopil otrok. Zagledal je ugasle sveče: »Zakaj ne gorite? Do kraja bi
morale dogoreti!« je zaklical.
Otroku so se orosile oči, takrat se je zaslišal glas četrte sveče: »Ne bodi žalosten. Dokler
gori moj plamen, lahko znova prižgemo druge sveče, kajti moje ime je UPANJE.«
Otrok se je pomiril. S četrto svečo je prižgal druge tri. V mraku cerkve so na adventnem
vencu spet zaplapolali plameni vseh štirih sveč.
B. Rustja, Zgodbe za advent in božič
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Četrtek, 7. 12., srečanje članov župnijske Karitas ob 19.30.
• Sobota, 16. 12., začetek božične devetdnevnice, vsak večer ob 19.00.
• Ponedeljek, 18. 12., ob 19.30, molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Nedelja, 24. 12., prvi sveti večer. Poleg dopoldanskih nedeljskih maš, bo na sveti
večer ob 19.00 božična maša za družine z otroki in vse, ki se ne morejo udeležiti
polnočnice. Pred začetkom maše bo kratka igrica, ki jo pripravljajo otroci.
• Božič, ponedeljek 25. 12., ob polnoči slovesna polnočnica, dopoldne sta sveti maši
ob 7.30 in ob 10.00.
• Delavniške svete maše ob ponedeljkih bodo do nadaljnjega zvečer ob 19.00.

BRANJE BERIL
NEDELJA
10. 12.

NEDELJA
17. 12.

NEDELJA
24. 12.

Katja Jeršin
Ivanka Kramar
Tadeja Komac
10.00
Petra Giovani
Barbara Gačnik
7.30
Gašper Kranjec
Breda Strajnar
10.00
Zala Kogoj
Anka Gačnik
7.30
Katka Podlogar
Janez Stražišar
10.00
družina Miklič
7.30

NEDELJA
25. 12.

NEDELJA
31. 12.

7.30
10.00
7.30
10.00

Ivanka Kramar
Jože Okorn
Milena Stražišar
družina Sajovec
Franci Kramar
Peter Gačnik
družina Šmuc
Marija Jakič

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE

10. 12.

Smrjene
Gradišče

Stanka Trapečar,
Lea, Marija Mehle,
Marjana Bernot

17. 12.

Gradišče

družina Kogoj,
Suzana Kuštrin,
Andreja Čop

24. 12.

Smrjene

Ivanka Krivec,
Urška, Ana
Mehlin, Vesna
Garvas - Kastelic

*****************************************************************************************

MARIJA ROMARICA
Tudi letos po domovih župnije roma Marijin kip, ob katerem se zbirate k molitvi. Ker
je letošnji advent kratek (samo trije tedni), je
Marija odšla na pot že na nedeljo Kristusa
kralja. Kip roma po vaseh po enakem vrstnem
redu kot v preteklih letih:
1. teden: Vrh
2. teden: Gradišče
3. teden: Smrjene
4. teden: Želimlje
Dogovorite se med seboj, kje v vasi se bo
Marija zaustavila na določen dan. K molitvi
povabite tudi sosede in prijatelje.
*****************************************************************************************

ZA RAZVEDRILO
PAPAGAJ – Starejši gospod vpraša soseda: »Včeraj mi je ušel papagaj. Ali ste ga
mogoče kje videli?« – »Ne, nisem ga videl, je pa čudno, da od včeraj naš maček
govori!«

SVETE MAŠE
dan
po 4. 12.
to 5. 12.
sr 6. 12.
če 7. 12.
pe 8. 12.
so 9. 12.
ne 10. 12.
po 11. 12.
to 12. 12.
sr 13. 12.
če 14. 12.
pe 15. 12.
so 16. 12.
ne 17. 12.
po 18. 12.
to 19. 12.
sr 20. 12.
če 21. 12.
pe 22. 12.
so 23. 12.
ne 24. 12.

po 25. 12.
to 26. 12.
sr 27. 12.
če 28. 12.
pe 29. 12.
so 30. 12.
ne 31. 12.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
0.00
7.30
10.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

mašni namen
+ Ivanka Cigale, obl.
+ Ana Garvas (d. Mari Bambič)
+ Marija Glinšek, obl.
+ Amalija Golob (d. France Marolt, Brinovščica)
+ Frančiška Benko
+ Franc Jamnik
+ Stane Novak, obl.
- živi in ++ župljani
+ Marija in Ivan Zupančič
+ Stane Lunder
+ Ludvik Novak, obl. in za zdravje v družini
+ Ana Virant in njeni starši
+ Vilko Cimperman
+ Stanislava Jamnik
- živi in ++ župljani
+ Jože Škrjanec, obl.
+ Lojze Merc, obl.
+ Rudi, obl. in starši Jeršin
+ Mihaela Sket, obl.
+ Ana Virant ter starši in bratje Virant
+ Rado Gorenc, obl. in Vida Terbovšek
+ Ivan Giovani
+ Ljudmila Jamnik
- živi in ++ župljani
+ Janez Žužek
- po namenu
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas (d. sestra Angela z družino)
+ Ana Virant (d. domači)
+ Frančiška Traven
+ Janez Pibernik (d. mama Zalka)
+ Amalija Golob (d. Stanka Dolšak, Vintarje)
++ Zadravec in Lobnig
+ Stanislava Jamnik (d. vaščani Vrha)
- živi in ++ župljani
- v zahvalo za vse prejete dobrote v preteklem letu

Na spletu nas po novem najdete na http://zelimlje.donbosko.si/.

