22. 12. 2019
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

BOŽIČ – PRAZNIK JEZUSOVEGA ROJSTVA
V našem okolju dandanes tako
rekoč vsi praznujejo božič. Z
njim je povezanih toliko lepih
navad,
običajev,
toliko
zanimivih dogodkov se zgodi v
božičnih prazničnih dneh.
Zimska idila razsvetljenih mest,
občutek topline in domačnosti
ob jaslicah in božični smrečici,
božične pesmi, prijetno druženje
v krogu družine v dela in šole
prostih prazničnih dneh, oddih z
družino na smučanju ali kje v
toplejših krajih … morda pa ob vsem tem še obiščemo cerkev za polnočnico ali
mašo na božični dan in ta čas izkoristimo za ogled jaslic v cerkvi.
Kdo pravzaprav ob vsem naštetem ne bi želel praznovati božiča? Kdo si ne želi
prijetnih trenutkov v svojem življenju? Prav vsakdo!
Ali je v zgoraj naštetih stvareh moč najti bistvo praznovanja božiča? Kajti prav
na bistvo božiča pogosto pozabljamo. V današnjem času se, kot pravi papež
Frančišek, zaznava hotenje po izključevanju bistva, razloga, zakaj sploh
praznujemo božič, po izključevanju vere, po izključevanju Jezusovega rojstva, ki
je bistvo božičnega praznika.
Brez Jezusa namreč ni božiča, morda je kakšen drug praznik, a ne božič. In če je
v središču On, tedaj tudi vse ostalo, lučke, glasba, različna krajevna izročila
vključno z značilnimi jedili, pomaga ustvariti praznično vzdušje, a z Jezusom v
središču. Toda, če odstranimo Njega, luč ugasne in vse postane lažno,
navidezno.
Božič je praznik Božjega učlovečenja. Jezus prihaja k nam, kot Božji dar. Rodi
se v skromnem hlevu, daleč od vsakršnega blišča, bogastva, udobja. Njegovega
rojstva se veselijo angeli, ob njem se zbirajo skromni pastirji, ki navdušeni nad
novico angelov hitijo k betlehemskemu hlevčku. Jezusova bližina njihova srca
napolnjuje s toplino, z veseljem.

To je bil božič pred več kot 2000 leti, takšen naj bo božič tudi za nas danes.
Želim, da bi toplina Jezusove bližine napolnjevala vaša srca, da bi iz njih
preganjala temino vsakodnevnih skrbi, težav, preizkušenj, ki pogosto preveč
globoko zarežejo v nas in ne dovolijo, da bi se odprli Božji bližini in Njegovemu
delovanju.
Blagoslovljene praznične dni vam želim!
župnik Drago
*****************************************************************************************

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE

5. 1.

Želimlje

Marija, Darja
Golob, Gabrijela
Kranjec, Katja
Podlogar

22. 12.

Klada

Anja Jeraj,
Mateja Jeraj –
Povše, Jožica
Povše, družina
Škrjanec

BRANJE BERIL
NEDELJA
5. 1.

NEDELJA
12. 1.

7.30
10.00
7.30
10.00

Peter Gačnik
Okorn Jože
Danijela Lakner
Andrej Šmuc
Katja Jeršin
Andreja Okorn
Petra Giovani
Milena Stražišar

NEDELJA
19. 1.

NEDELJA
26. 1.

7.00
10.00
7.30
10.00

Anka Gačnik
Janika Kramar
Aleš Strajnar
Marija Jakič
Matevž Jeršin
Ana Novak
Martina Padar
družina Sajovec

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Torek, 24. december, prvi sveti večer. Na sveti večer bomo ob 19.00 obhajali
božično mašo za družine z otroki in vse, ki se ne morejo udeležiti polnočnice.
Pred začetkom maše bo kratka igrica, ki jo pripravljajo otroci.
• Božič, sreda, 25. december, ob polnoči slovesna polnočnica, pol ure pred
polnočnico duhovni program, ki nas bo uvedel v praznovanje božične skrivnosti.
Dopoldne sta sveti maši ob 7.30 in ob 10.00.
• Ponedeljek, 20. januar, ob 19.30 molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega
zavoda.
• Nedelja, 26. januar, se bomo pri maši ob 10.00 priporočili velikemu
vzgojitelju, očetu in prijatelju mladih sv. Janezu Bosku, ki goduje 31. januarja.
• Sobota, 1. februar, po večerni sveti maši bo v kapeli »mini« svetopisemski
maraton.

BLAGOSLOV DRUŽIN IN DOMOV
Kot je v navadi, vas bo tudi ob
letošnjih božičnih praznikih obiskal
župnik in blagoslovil vaše družine in
domove. Večji del družin bom
poskušal obiskati
po spodaj
navedenem razporedu, vse ostale pa
kasneje, oziroma po osebnem
dogovoru.
Okvirni razpored obiskov po vaseh je sledeč: Želimlje: 26. 12. popoldne in
28. 12.; Smrjene: 29. 12. (popoldne), 2. 1. in 4. 1. popoldne.; Gradišče: 5. 1.
(popoldne) in Vrh: 11. in 12. 1 (popoldne). Če kdo želi obisk duhovnika na
novo, naj to sporoči na 064 222 555 ali na elektronski naslov:
drago.sencur@gmail.com. Če bo le čas dopuščal, bom z veseljem obiskal vsako
družino.
*****************************************************************************************

KOLEDNIKI; TRIKRALJEVSKA AKCIJA
Kakor pretekla leta vas bodo v božičnem času
tudi letos obiskali koledniki. Kdaj vas bodo
obiskali po posameznih vaseh, bo pravočasno
objavljeno v župnijskih oznanilih in na spletni
strani župnije.
Koledniki vam bodo zaželeli Božjega
blagoslova obenem pa tudi zbirali darove za
ljudi v stiski, ki jim pomagajo naši misijonarji.
Prav je, da imamo odprte oči za stiske bližnjih in tudi za stiske ljudi po svetu.
Trije modri, ki so prišli k Jezusu in jih predstavljajo koledniki, so bili prvi
misijonarji, ki so novico o Jezusu ponesli v svet.
*****************************************************************************************

V večnost je odšla: Marija Juha, Iška vas/Želimlje
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 30. 12.
to 31. 12.
sr 1. 1. 2020
če 2. 1.
pe 3. 1.

ura/kraj
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00

mašni namen
- po namenu
- v zahvalo za vse prejete dobrote
+ Neža Perhaj, obl.
- v zahvalo in priprošnjo
+ Marija Škrjanc, obl.
+ Branko Čelig

so 4. 1.
ne 5. 1.
po 6. 1.
to 7. 1.
sr 8. 1.
če 9. 1.
pe 10. 1.
so 11. 1.
ne 12. 1.
po 13. 1.
to 14. 1.
sr 15. 11.
če 16. 1.
pe 17. 1.
so 18. 1.
ne 19. 1.
po 20. 1.
to 21. 1.
sr 22. 1.
če 23. 1.
pe 24. 1.
so 25. 1.
ne 26. 1.
po 27. 1.
to 28. 1.
sr 29. 1.
če 30. 1.
pe 31. 1.
so 1. 2.
ne 2. 2.

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
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

+ Milan Virant, obl.
- živi in ++ župljani
+ Branko Merc, ob r.d.
+ Jožica Hrastnik
+ duh. Stanislav Perčič, obl.
+ Franc Glinšek, 30. d.p.p.
+ Frančiška Jakič (d. družina Giovani)
- po namenu
- za zdravje, pravo pamet in srečno zadnjo uro
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani
+ Radovan Gorenc, obl. in Vida Terbovšek
+ Franc Krivec (d. družina Zorman)
+ Jože Jakič (d.d. Koširjevi iz Črnega Potoka)
+ Marko Brence
+ Jože Jakopin, obl.
+ Marija Juha, 30. d.p.p.
- živi in ++ župljani
+ Frančiška Traven, obl.
+ Janez Podlipec (d. žena Terezija)
+ Jožefa Marinšek, obl.
+ Jurij Senegačnik (d. Francka Jakič)
+ Amalija Golob, obl.
+ Frančiška Jakič (d. Stojan Podlogar z družino)
- za zdravje in srečno vožnjo
- živi in ++ župljani
+ Nežka Štefančič, obl.
+ Marija Giovani, obl.
+ Marija Škrjanc (d. družina Zgazivoda)
- na čast Svetemu Duhu in sv. Janezu Bosku
+ Milan Virant (d. Tomaž in Nevenka Gačnik)
+ Jože Jakič (d. družina Grmek)
++ salezijanci
- živi in ++ župljani
++ iz družin Škulj in Giovani

