Poznate čas, v katerem smo.
Ura je že, da se zbudite iz spanja,
zdaj je naša rešitev bliže kakor takrat,
ko smo vero sprejeli.
Noč se je pomaknila in dan se je približal.
Odvrzímo torej dela temè
in nadenimo si orožje lučí.
Rim 13,11–12
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Kot vsako liturgično obdobje je tudi ADVENT VEČ KOT LE SPOMIN na kak pretekli dogodek. Spominjati se v liturgiji pomeni
osvežiti, obnoviti, ponovno podoživeti neki dogodek. Prav spominjanje je obnavljanje srečanja med Bogom in človekom,
posledica tega srečanja pa postane okrepljeno delovanje Božje milosti. To pomeni, da adventno pričakovanje ni le spominjanje
na Jezusov prihod pred dva tisoč leti, temveč resnično pričakovanje Boga Jezusa Kristusa, ki se tudi danes učlovečuje v vseh,
ki ga pričakujemo. V tem času ponovno doživljamo, kako nas Bog opogumlja in dviga iz teme. Živo doživljamo resničnost, ki
se ob klicu »Pridi, Gospod Jezus!« potrjuje v odmevu odgovora: »Gospod je že tukaj!«
Celotna adventna duhovnost ima tri razpoloženja, PRIČAKOVANJE, MOLITEV in VESELJE, ki se izražajo v svojih adventnih
likih, Izaiju, Janezu Krstniku in blaženi Devici Mariji.
Krščansko PRIČAKOVANJE, MOLITEV in VESELJE,
vse to troje želimo posebej osvežiti, obnoviti in podoživeti v svoji in naši skupni življenjski zgodbi.
Zato ŽUPNIJSKI MISIJON, ki bi ga radi imeli konec prihodnjega leta. Naj bodo to naša velika župnijska naloga,
priložnost in cilj, da prepoznamo odmev Njega v sebi in občestvu – vera, da je Gospod že tukaj!
V času priprave na misijon radi molimo za njegov uspeh – molimo, da bi bili odprti za Njegove navdihe!

(molitev zadaj na podobici)

NAŠ ADVENT IN BOŽIČNO PRAZNOVANJE
Tudi v teh – z vsemi omejitvami družbenega življenja –
zaznamovanih časih v Misijonskem središču Slovenije znova
začenjajo adventno akcijo »Otroci za otroke«. Adventno
akcijo bodo z vsakodnevnimi objavami prispevkov za
otroke spremljali tudi na pastoralnem portalu Pridi in
poglej. Akcija je slovenski del svetovne otroške misijonske
akcije »Children helping children«, s katero otroci z vsega
sveta zbirajo darove za lačne otroke v misijonskih deželah,
obenem pa razvijajo misijonsko zavest in solidarnost z vsemi
otroki po svetu. Akcijo spremlja adventni koledar, ki letos
govori o dr. Janezu Janežu, prvem slovenskem laiškem
misijonarju.
#deliJezusa
Letošnja adventna akcija #deliJezusa ima naslov preROJEN.
Te zanima, zakaj ravno prerojen? Prerojen zato, ker želi Jezus
prek svojega rojstva preroditi tudi tebe. Le zakaj bi želel Bog
pripeljati svojega Sina na zemljo, če ne zato, da bi ti lahko
spoznal, kdo je On v resnici, da bi odvrgel vse napačne
predstave o Njem, se zazrl v Njega in mu dovolil, da te v celoti
prenovi. Pričevalci ti bodo tokrat pomagali spoznati, kako Bog
do vsakega posameznika pristopa na drugačen način. Vsak
ima drugačen dar in drugačno pot v življenju, pomembno je le,
da spozna in izkoristi darove, ki so mu bili dani. »Različni so
milostni darovi, Duh pa je isti« (1 Kor 12,4).
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 2020: »NE BOJTE SE!«
S spevom »Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!« bomo
božično devetdnevnico začeli v sredo, 16. decembra, pri
večerni sv. maši.
Desetletja smo bili navajeni, da smo se na ta radostni čas pred
božičem pripravljali z devetdnevnico v župnijski cerkvi, kar pa
v letošnjem adventu ni gotovo. Pandemija covida-19 je
spremenila naše navade, načrte, dogodke in življenje. Čeprav
upamo na najboljše, nas Gospod v tem nezavidljivem položaju
za vse človeštvo kliče k drugačnim ustvarjalnim rešitvam.
Avtorica letošnje devetdnevnice, Tadeja Roblek, je napisala
besedilo za pripravo na Jezusov prihod v družinskem krogu.
Takole je zapisala: »Z devetdevnico želim, da bi povprečno
tradicionalno verna slovenska družina odprla Sveto pismo in
našla v njem bogastvo, ki ga ponuja. Devetdnevnica je

napisana predvsem za družine z otroki, starimi do 13 let.
Zgodbe so kratke in preproste, v vsem razumljivem jeziku in za
vse, ki se imajo za kristjane. Ne gre za literarno ali izpiljeno
besedilo, temveč bolj za nagovore, kar je gotovo novost
letošnje devetdnevnice.« Kratki svetopisemski zgodbi sledijo
vsebina za najmlajše, vsebina za starejše otroke, skupna misel
za konec in seveda konkretna naloga, ki poveže vso družino.
BETLEHEMSKA LUČ
Katoliški skavti jo bodo v našo župnijo prinesli v petek, 18.
decembra. Plamen, ki je bil prižgan v mestu Jezusovega
rojstva, boste lahko odnesli domov. Skozi ves dan bo na voljo
pred staro cerkvijo.
SPOVEDOVANJE
Naše srce je kraj Odrešenikovega rojstva. Njegovo
usmiljenje pomaga, da bom po opravljeni sv. spovedi
rojstvo doživel tudi sam. Vsakdo se osebno dogovori z
duhovnikom za dan in uro spovedi.
OBISK BOLNIH IN ONEMOGLIH
Obisk duhovnika in prejem zakramentov je vsem velika
duhovna tolažba, pomoč v osamljenosti in hkrati poglobitev
duhovne povezanosti s cerkvenim občestvom. Pred
letošnjimi božičnimi prazniki bova obiskala ostarele in
onemogle ter jim prinesla svete zakramente, in sicer v
torek, 22. decembra, in v sredo, 23. decembra, dopoldne.
KAJENJE IN KROPLJENJE
To katoliško družinsko bogoslužje združuje molitev veselega
dela rožnega venca ter kajenje in kropljenje jaslic in bivalnih
prostorov. Ponovi se na vse tri svete večere: pred božičem,
novim letom in Svetimi tremi kralji.
DAROVI ZA NOVO ŽUPNIŠČE
PVK 200€, ETA 50€; RJK 100€, SN 300€, HN 100€, ZM20€,
RLF 50€, ŽIM 100€, VB 50€, PA 10€, MB 100€, TS 500€, BA
200€, BR 400€, JB 250€, MD 250€.
Hvala in Bog povrni z večnimi darovi.
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sv. Nahum, prerok
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sv. Natalija, mučenka
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sv. Frančišek Ksaver, redovnik
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sv. Barbara, mučenka

+++starši Grošelj
v priprošnjo sv. Jožefu za naše družine
v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje
+++stari starši Lampret in Taškov; +Andrej Ulepič
+++Braunetovi
+++Marter
++starša Jože in Jožefa Hočevar
++Rudi in Marija Miškot

sv. Savo, opat

18.30 za duhovne poklice in njih svetost; +++prijatelji

2. ADVENTNA NEDELJA

8.00 za farane; za blagoslov in vztrajnost poklicanih
10.00 +++Sitarjevi

sv. Ambrož, škof

18.30 +Angela Lovše; +Alojzija Grum
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Brezmadežno spočetje
Device Marije
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sv. Bernard, redovnik
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sv. Loretska Mati Božja
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sv. Damaz I., papež
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sv. Amalija, mučenka

18.30 v zahvalo za zdravje; +Alojz Debevec

3. ADVENTNA NEDELJA

8.00 za župljane
10.00 +Jože Dragan; +Anđa Kujavec, 30. dan

sv. Apolonija, mučenka

18.30 ++Janez Grajzar; +Jakob Babnik
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sv. Kristina, mučenka
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sv. Albina, mučenka
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sv. Lazar iz Betanije, sp. mož

18.
19.

Prižgi luč v tvojem srcu in sijala bo v tvojih očeh !.
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sv. Gacijan, škof
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v čast Mariji Pomagaj po namenu
++Franc in Slavka Kačar; Brezmadežni za poživ. vere
+Francka Dolinšek
+++Pristovnik in Šubelj; za zdravje
+Ivanka Iskra
+Jože Marinček, obl.
++Marija in Franc Mihelčič, obl.
po namenu

+++Čopovi
+Peter Rot
v čast Mariji Pomagaj po namenu
+++Droljc in Lotrič; v zahvalo
+++Špančevi
+Jure Prevc; +Jerica Karlovšek
+Milka Ahačevčič
+David Picek

sv. Anastazij, papež

18.30 +Vinko Ložar; +++Ulepič
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4. ADVENTNA NEDELJA

8.00 za farane; +Janko Jamnik, obl.
10.00 +Marija in Jakob Oblak
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sv. Peter Kanizij, duhovnik

18.30 +++Horvat in Milavec; +Frančiška Gabrijel
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sv. Frančiška Cabrini, redovnica
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sv. Janez Kancij, duhovnik
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sv. Adam in Eva
sveti večer
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BOŽIČ, Gospodovo rojstvo
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sv. Štefan, prvi mučenec
božična osmina
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NEDELJA SVETE DRUŽINE
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prva sobota

18.30 Za duhovne poklice in njih svetost; +Ernest Farič
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2. NEDELJA PO BOŽIČU

8.00 za župnijo
10.00 za zdravje

sv. nedolžni otroci
božična osmina
sv. David, kralj
Božična osmina
sv. Vincencija, redovnica
božična osmina
sv. Silvester, papež
sveti večer
MARIJA BOŽJA MATI
Novo leto 2021
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za zdravje novo naseljenih
++Vid Levičar in Davorin Sevšek
+Janez Plevel
+Jerica Karlovšek
+Slavko Lešnjak
+Štefka Poplatnik; +Katica Zorko
za farane; +Jure Prevc
za vse družine; +++družine Pavli
+++Hinko Drnovšek in zakonca Kleiber
+Ivan Kadunc
+Jolanda Bobič
za domovino
za župnijo
+Peter Rot; +David Leskovec

18.30 +++Droljc in Lotrič; +++starši Četrtič in Šturm
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18.30

MOLITEV ZA USPEH
MISIJONA

v čast Mariji Pomagaj po namenu
+Stane Čarman; +Pavla Mehle
+++Braunetovi
+++Horvat in Milavec
za domovino
v zahvalo za vse prejete dobrote
v čast Mariji Pomagaj po namenu
za farane

To molitev bomo
od 1. adventne nedelje molili
pri vsaki sveti maši,
vas pa prosim,
da se nam z njo pridružite
VSAKO SREDO OB
ZVONJENJU AVE MARIJE,
to je ob mraku.
Takrat PRIŽGITE SVEČO
in se pridružite MOLITVI mnogih,
ki sočasno molijo to molitev
za uspeh župnijskega misijona.
********
Vsa srečanja
župnijskih skupin, veroučencev,
zakonskih in mladinskih skupin
ali drugi sestanki
do nadaljnjega
prek elektronskih naprav
potekajo na daljavo.

Več informacij na naši spletni strani:
http://zupnije.rkc.si/lj-koseze/
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