NAMENI SV. MAŠ od 23. 11. do 6. 12. 2020

P. 23. 11.
00

ob 18.

T. 24. 11.

ob 18.00
S. 25. 11.
00

ob 7.
Č. 26. 11.
ob 18.00
P. 27. 11.

ob 18.00
S. 28. 11.
ob 18.00
N. 29. 11.

ob 8.00
P. 30. 11.

Klemen I, mučenec; Kolumban, opat irski misijonar
+ Mariji v priprošnjo za zdravje in varstvo N. Z.
Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci
+ Frančiška Jenko
+ Pavla Puškarič
Katarina Aleksandrijska, dev., muč; Merkurji, muč.
+ Martin Ahčin
Obletnica posvetitve celjske stolnice; Valerijan oglejski
+Marija in Franc Zorman
+ Angela Cuderman
Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije
- Mariji v zahvalo za uspešno operacijo M.Z.M.
Katarina Laboure, redovnica, vidkinja; Elijan mučenec
+ Anton Jagodic
+ Jakob Burgar
1. adventna nedelja- Karitas; Radbod, škof
- za žive in pokojne farane (PRENOS)
+ Lojze Lazar - organist

Andrej Apostol, Friderik, eremit; Janez iz Vercellija, red.
ob 18.00 + Franc Rozman
T. 1. 12
Edmund Campion, muč.;Karel de Foucauld, mučenec
ob 18.00 + Ivanka in Janez Kne
+ Janez Kalan - Trata
S. 2. 12.
Bibijana (Vivijana), muč.;Janez Ruysbroek, duhovnik
00
ob 7.
+ Jože Stele
Č. 3. 12.
Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol; Sofonija, prerok
00
18.
+ Franc Grilc
+ Vinko Cuderman
P. 4. 12.
Janez Damaščan, duhovnik cerk. učitelj;Barbara mučenka
ob 18.00 + Jože Zakrajšek
+ Anica Vreček

S. 5. 12.
ob 18.00

Saba (Sava), opat, puščavnik; Krispina (Pina), mučenka
+ Antonija Jenko, 30. dan

N. 6. 12.
ob 8.00
-------

2. adventna nedelja- Nikolaj (Miklavž), škof
- za žive in pokojne farane
+++ Vodnikovi (PRENOS)

OZNANILA in obvestila od 23. 11. do 6. 12. 2020
2. adventna nedelja

Janez je bil oblečen v kameljo
dlako in imel usnjen pas okoli
ledij. Jedel je kobilice in divji
med. Oznanjal je: »Za menoj
pride močnejši od mene in jaz
nisem vreden, da bi se sklônil pred
njim in mu odvezal jermen
njegovih sandal. Jaz sem vas krstil
z vodo, on pa vas bo krstil s
Svetim Duhom.« (Mr 1,6–8)

ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE
CERKVE:
Sedaj smo zopet prisiljeni v to, da
organizirano ne prihajamo več k
sveti maši, zaradi tega tudi ni kaj
posebnega čiščenja. Zahvalni oltar
smo kljub temu naredili. Hvala gospe
Ahačič za rože. Ko se bodo razmere
uredili, zopet nadaljujemo s
skupinami.

ŽUPNIK: Kristina, naštej mi osem
blagrov iz Jezusovega govora na
gori, pravi katehet pri verouku.
Vprašana vstane in začne: »Blagor
ubogim duhovnikom.

ADVENTNI VENEC – nedelja, 29. 11.
Dragi farani in sploh vsi, ki prebirate naša oznanila
na različne načine, kakor se pač znajdete. Čas
neusmiljeno koraka in koraka iz dneva v dan in
tedna v teden in iz meseca v mesec. Prihodnja
nedelja je že prva adventna nedelja in povabljeni,
da doma vsi naredite adventni venec. Naj vas prav na poseben način
družinska molitev poveže med seboj. Predlagam, da naredite »sestanek
hišnega sveta« in poiščete v večeru en trenutek nekaj minut, ko si boste lahko
vsi vzeli čas za skupno molitev ob adventnem venčku. Naredite si program
in vrstni red glavnega in vodilnega za določen večer. On naj pripravi svojo
molitev in srečanje ob adventnem vencu v vaši družini. Bodite ustvarjalni!

Prva svečka na adventen vencu je zažarela. Vabi nas k čuječnosti o kateri
govori današnji evangelij. Pavel pa nam v drugem berilu sporoča: »Zvest je
Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim
Gospodom.« Ostanimo tudi mi zvesti. Ne le zvesti, naša zvestoba naj iz dneva
v dan raste. Kakor bo plamen na adventnem vencu iz tedna v teden svetlejši,
tako naj v naših srcih vedno bolj žari ljubezen in zvestoba, ki naj odsevata v
življenje. Nedelja karitas nas vzpodbuja, da ta naš žar še posebej začutijo tisti,
ki so najbolj potrebni topline in vsakršne pomoči.
TO JE NASLOVNICA. To revijo lahko
dobite otroci ob obisku v naši župnijski
cerkvi pod korom. Prav prijetna poučna in
zabavna je. Vsak jo bo vesel ko jo bo vzel
v roke. Delo z njo nam je že poznano iz
preteklih let adventnega časa, ko ste še
lahko hodili k verouku. No pa upam, da
boste kmalu spet lahko!
Ta akcija predstavlja slovenski del
svetovne otroške misijonske akcije »Children helping children«, s katero
otroci iz celega sveta zbirajo darove za lačne otroke v misijonskih deželah,
obenem pa razvijajo misijonsko zavest in solidarnost z vsemi otroci po svetu.
Akcijo spremlja Adventni koledar, ki letos govori o dr. Janezu Janežu, prvem
slovenskem laiškem misijonarju. Kot zdravnik-kirurg je štiri leta deloval na
Kitajskem, nato pa še celih 38 let v Tajvanu. Letos tudi obhajamo 30-letnico
njegove smrti. Dr. Janež je pogumno izrekel svoj DA Bogu – in šel na delo!
Zato se nam zdi zelo primerno, da smo zdravstvenim delavcem iz srca hvaležni
in zanje tudi molimo. Naš dr. Janez Janež pa naj jim bo mogočen priprošnjik
pri Bogu.
SVETI MIKLAVŽ. Mnogi otroci se sprašujete, kaj bo
letos s tem priljubljenim dogodkom v začetku decembra
in adventne priprave na Božič. Vam povem, da Miklavž
bo! On se že znajde saj je vendarle »skrivnostni nočni
sprehajalec« ki ga tudi nobena korona ne ustavi. Bolj
važno je, da ne pozabimo, da obiskuje pa res samo in
predvsem dobre in pridne otroke. On nas opazuje in
spremlja, posluša naše molitve in skuša uresničiti naše
skromne in iskrene želje.
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ČUJEČE PRIČAKOVATI GOSPODA
Ko je Bog ustvaril drevesa, je vsako vrsto hotel posebej
obdarovati. Toda Stvarnik se je hotel poprej prepričati,
kateremu bi določen dar najbolj koristil. Dejal jim je:
»Želim, da bedite in stražite zemljo sedem dni.«
Mlada drevesa je pomembna naloga, ki jim je bila
zaupana, tako vznemirila, da jim prvo noč ni bilo težko
bedeti. Drugo noč jim ni bilo več tako lahko in proti
jutru jih je nekaj zadremalo. Tretjo noč so se drevesa začela med seboj pogovarjati,
da ne bi zaspala. Kljub temu je bilo to za nekatera pretežko. Še več jih je omagalo
četrto noč. Do sedme noči je vztrajalo le nekaj dreves: smreka, bor, jelka, cipresa,
cedra in lovor. »Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem, da
vam nikoli ne bodo odpadli listi in igle, ampak boste vedno zeleni. Stražili in varovali
boste gozd. Pozimi, ko se zdi, da je vse mrtvo, bodo druga drevesa našla zavetje med
vašimi vejami.« Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo liste in pred zimo zaspijo,
zimzelena drevesa pa ostanejo budna. Tako so zgled čuječnosti v zimski zaspanosti in
svežine v sivini. Zimzelena drevesa nam govorijo: vse okrog nas je zaspano, utrujeno in
onemoglo, mi pa nenehno pričujemo, da bedimo in čakamo. Adventne vence spletamo iz
zimzelenih vejic. Te zelene vejice nam govorijo: kristjan mora biti čuječ, ko drugi spijo, in
prinašati Božjo svežino v sivo vsakdanjost. Z novo močjo se podam v življenje, saj

nisem več sam, ampak hodim skupaj s svojim Stvarnikom. Amen.

