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DA NE BO PRILOŽNOST ZAMUJENA 
 

Nekoliko razvajeni smo se kar hitro morali posloviti od lepih jesenskih dni. Za Vse 

svete nas je še prijazno grelo opoldansko sonce. Dež, megla in prve snežinke pa so že 

nakazali, da se bliža zima.  

Kroženju letnih časov je podobno tudi cerkveno leto. Po 34. nedeljah med letom smo 

spet na začetku adventnega časa. Zakaj je potrebno znova ponavljati cerkvene čase, 

praznike, obrede, pesmi in molitve? Da bi se še bolj utrdili v krščanskem življenju in se 

pripravili na dokončno srečanje z Odrešenikom. Drugačno je naše razpoloženje za božič 

ali veliko noč, drugačno v času adventa 

in posta. Če bi advent lahko primerjali 

pripravi na praznovanje življenjskega 

jubileja, bi za post rekli, da je to trening 

za soočenje z življenjsko preizkušnjo in 

trpljenjem. Če je Božič praznik življenja 

za ta svet, je velika noč praznovanje 

zmage nad smrtjo. Vse ima svoj čas. 

Letošnji adventni čas bo trajal polne 

štiri tedne. Svečke na adventnem vencu 

bodo vabeče znamenje LUČI, ki naj 

razsvetli in ogreje globine našega srca. 

Ob prvi sveči naj posije v naš vsakdan Božja beseda. Dragocen trenutek je poslušanje 

Gospodove besede pri svetem bogoslužju. Moremo pa tudi doma vzeti v roke Sveto 

pismo. Na spletni strani hozana.si lahko najdemo odlomke, ki jih beremo pri dnevni sv. 

maši. Druga sveča naj nas ogreje za več osebne in družinske molitve. Ko smo zbrani 

pri mizi za obed ali večerjo, z molitvijo prikličimo Božji blagoslov na nas in na darove, 

ki jih prejemamo. S tretjo prižgano svečo mislimo na člane družine, ki s svojim 

življenjem in delom, pa tudi s svojo vero bogatijo našo življenjsko pot. Res Bogu hvala 

za vsakogar. Luč četrte sveče pa naj nam pomaga premagati temine, strah in dvome 

našega srca. Jezus, ki je za sebe rekel, da je pot in resnica, naj z žarki svoje ljubezni in 

usmiljenja pripravi naša srca za svoje domovanje. Ne prezrimo adventne spovedi. 

Še eno znamenje želi polepšati in obogatiti to adventno obdobje: MARIJA 

ROMARICA. Po en teden bo gostja po župniji: Vrh, Gradišče, Smrjene in Želimlje. 

Dogovorite se med seboj, kdaj bo pri kom. K molitvi povabite tudi sosede in prijatelje.  

Zadnja priprava na praznik Gospodovega rojstva bo božična devetdnevnica od 16. 

decembra dalje. Peli bomo vabilo Jezusu, da pride in ostane z nami. BOŽIČ bomo 

obhajali z družinsko sv. mašo na sveti večer, s polnočnico ter s prazničnima mašama na 

božični dan dopoldne. Naj doni slava Bogu in mir ljudem!      župnik Tone 



 

ZAČETEK BIRMSKEGA LETA – skrivni botri 
 

Z novim cerkvenim letom smo začeli pripravo nove 

generacije birmancev na prejem tega zakramenta. Na 

praznik Kristusa Kralja so na oltar izročili lastnoročno 

napisane prošnje, položili roko na evangeljsko knjigo, 

prejeli prižgano svečko in obnovili krstne obljube.  

Kandidatom bodo gotovo prva oporna točka njihovi 

starši, oziroma družina.  Na sestanku staršev je bila dana 

pobuda, da bi za dobro pripravo in vreden prejem 

zakramenta kdaj naročili tudi sv. mašo. Želimo pa jim pomagati tudi drugi 

farani. Na mizici za darove (v kotu pred križem) je škatlica s kodami, ki so 

vezane na posamezne kandidate. Kdor je pripravljen sprejeti skrivno botrstvo, 

naj vzame eno kodo, si jo shrani, in izbere način kako bo kandidata duhovno 

podpiral. Če bo botrov več kot je kandidatov, bomo 'ponudbo' ponovili, da bodo 

lahko imeli po dva botra. Imena birmancev s pripadajočo kodo bodo objavljena 

na začetku birmanske devetdnevnice.  
 

 

OB NEDELJI KARITAS 
 

 Naša Župnijska Karitas je del organizirane karitativne 

dejavnosti škofijske in slovenske Karitas. Na dva meseca 

razdeli zbrano pomoč 11 družinam, oziroma 20 osebam. Ko je 

na voljo evropska hrana, so je dodatno deležne še 3 družine. V 

skupini Župnijske Karitas sodeluje 11 članic, ki se poleg dela 

na terenu, dobivajo na mesečnih srečanjih in priložnostnih 

izobraževalnih programih, njihove iznajdljive dobrodelnosti pa smo pogosto 

deležni tudi pri prazničnih agapah.  

 Hvala vsem, ki z nabirko in ob drugih priložnostih podpirate to karitativno 

delo naše krajevne Cerkve.  
 

NABIRKA prve nedelje bo namenjena za sklad obnove električnega 

zvonjenja, ki komaj še deluje. Bodite po miklavževo radodarni. Upajmo, 

da bodo redne nedeljske nabirke zadostovale za pokrivanje stroškov 

ogrevanja cerkve in župnišča.  
 

MIKLAVŽ nas bo obiskal po maši na 2. adventno nedeljo in obdaril, kakor 

to vedo starši in vzgojitelji. 
  

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

11. 12. Želimlje 

Marija, Darja Golob 

Gabrijela Kranjec 

Katja Podlogar 

25. 12.  Smrjene 

Tatjana Novak 

Jasmina Slatner 

Estera Sajovec 



BRANJE BERIL 

Pri nedeljski jutranji maši za bralce poskrbi g. Franci Kramar. Spodaj je 

razpored bralcev za nedelje in praznike za sv. mašo ob 10. uri. Prvi bere 1. 

berilo in psalm, drugi pa 2. berilo in vrstico med alelujo. Bralci, ki na določen 

termin ne bi mogli brati, ste naprošeni, da sami najdete zamenjavo.  
 

 

SINODALNI UTRINKI 
 

 Občutek povezanosti  je posebej potreben za ljudi, ki se soočajo z bolečino in 

s stisko, saj prijatelji na poti drug drugega podpirajo, se počutijo sprejeti in 

povezani in tako lažje premagujejo preizkušnje. Za župnijo ostaja stalen izziv, 

kako priti do tistih, ki ostajajo na obrobju in nas resnično potrebujejo. Z 

nekaterimi pride v stik Župnijska Karitas. Vprašanje je, kako ohranjati 

prijateljske stike z nekdanjimi veroučenci. K razvijanju in ohranjanju 

prijateljskih vezi pomaga tudi druženje (pogostitev) po maši in na drugih 

srečanjih. Vsak od nas naj bo zavezan krepitvi prijateljskih odnosov v družini, 

med vrstniki in sorodniki, pa tudi v svoji soseščini.   
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
 

* 27. november: nedelja Karitas, blagoslov adventnih venčkov 

* 1.-3. december: prvi četrtek, petek, sobota - molitev, blagoslov z Najsvetejšim 

* 2. december: duhovnikov obisk ostarelih in bolnih na domu 

* 4. december: 2. adventna nedelja, obisk sv. Miklavža 

* 5. december: po večerni sv. maši molitvena ura za župnijo 

* 8. december: sestanek Karitas 

* 10. december: adventne delavnice 

* 11. december: 3. adventna nedelja 

* 16. december: začetek božične devetdnevnice 

* 18. december: 4. adventna nedelja, spokorno bogoslužje, spovedovanje 

* 23. december: duhovnikov božični obisk ostarelih in bolnih  

* 24. december: maša svetega večera 

* 25. december: praznik Jezusovega rojstva 

* 26. december: sv. Štefan (žegnanje Smrjene) 
 

V večnost se je odselil Radovan Kovačič, Smrjene 67a. Naj mu sveti večna luč. 
 

----------------------------------------- 

Kontakt: župnik Tone Lipar, tel. 031 525 539 ali tone.lipar@salve.si 
 

1. adv. NEDELJA  

27. 11. 

Zupn. Karitas 4. adv. NEDELJA  

18. 12. 

Končan Majda 

Zupn. Karitas Senegačnik Jože 

2. adv. NEDELJA  

4. 12. 

Giovani Damjana BOŽIČ 

25. 12. 

Padar Martina 

Stražišar Milena Stražišar Janez 

3. adv. NEDELJA  

11. 12. 

Jakič Francka Novo leto 

1. 1. 2023 

Boh Vesna  

Pučnik Pavel Trdan Stane 



 

DAN DATUM URA MAŠNI NAMEN 

Pon 28. 11. 19.00 
+ Radovan Kovačič, 7. dan 

- v zahvalo za Božje varstvo pri delu 

Tor 29. 11. 19.00 + Franc Drobnič SDB (d.d. župljani) 

Sre 30. 11. 19.00 + Alojzij Kumše (d. družina Petrič) 

Čet 1. 12. 19.00 + Ivan Golob (d.d. Gregorič, Vir pri Stični) 

Pet 2. 12. 19.00 - za pogl. vere, upanja, ljubezni in razumevanje v družinah 

Sob 3. 12. 19.00 + Ana in Ivan Kranjec 

2.adv

ned 
4. 12. 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Andreja Žužek 

Pon 5. 12. 19.00 + Marija Starc (d.d. otroci) 

Tor 6. 12. 19.00 ++ Marija in Franc Glinšek 

Sre 7. 12. 19.00 + Ivana in Drago Kosten 

Čet 8. 12. 19.00 ++ Marija in Angel Kogoj 

Pet 9. 12. 19.00 ++ iz družin Oselj in Tičar 

Sob 10. 12. 19.00 + Frančiška Štebljaj (d. Albin in Tončka Krnc) 

3.adv

ned 
11. 12. 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Niko in Dragica Padar 

Pon 12. 12. 19.00 + Rudi, obl. in starši Jeršin 

Tor 13. 12. 19.00 + Stane Lunder, obl. 

Sre 14. 12. 19.00 + Stane Novak, obl. 

Čet 15. 12. 19.00 + Lojze Merc, obl. 

Pet 16. 12. 19.00 + Štefan Marinček, (r.d., dar brat Rojko) 

Sob 17. 12. 19.00 + Franc Drobnič SDB (d.d. Kramarjevi, Smrjene) 

4.adv

ned 
18. 12. 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Marija Juha, obl. 

Pon 19. 12. 19.00 + Alojz, obl. in Stana Škulj 

Tor 20. 12. 19.00 ++ starši Sket, obl. 

Sre 21. 12. 19.00 + Radovan Kovačič, 30. dan 

Čet 22. 12. 19.00 + Radovan Gorenc, obl. in Vida Terbovšek 

Pet 23. 12. 19.00 + Alojzij Kumše, ob r. d. 

Sob 24. 12. 19.00 + Janez, Alojzija in Andreja Žužek 

Božič 25. 12. 

0.00 + Ivana Lipar, obl. 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Janez Kadunc (d. hčerka Breda) 

Pon 26. 12. 
7.30 - ob godu (Štefka) 

10.00 + Janez Kadunc (d. brat Mirko z družino) 

Tor 27. 12. 19.00 + Janez Pibernik; - ob godu (Ivi) 

Sre 28. 12. 19.00 - Bogu v zahvalo 

Čet 29. 12. 19.00 + Silvestra in Danijel Udovč 

Pet 30. 12. 19.00 + Milena Jurkovič, obl. 

Sob 31. 12. 19.00 - v zahvalo 

Novo 

leto 

1. 1. 

2023 

7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 - po namenu (Murnik) 


