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Sveti adventni čas

Advent
je čas
navzočnosti
in
pričakovanja
večnosti.

S to nedeljo začenjamo po Božji milosti novo
bogoslužno leto, v katero vstopimo z adventom,
časom priprave na Gospodovo rojstvo. Drugi vatikanski koncil je v konstituciji o bogoslužju zatrdil,
da Cerkev‚ v letnem ciklu predstavi celotno Kristusovo skrivnost od učlovečenja in rojstva pa vse do
vnebohoda, od binkošti do pričakovanja blaženega
upanja in Gospodove vrnitve. Na ta način Cerkev,
ko se spominja skrivnosti odrešenja, odpira vernikom bogastvo zveličavnega delovanja in zaslug
njenega Gospoda tako, da je le to na nek način navzoče v vsakem trenutku in bi lahko verniki prišli v
stik s tem ter bili napolnjeni z zveličavno milostjo‘.
To je resničnost bogoslužnega leta, videnega, če
tako rečemo, ‚z Božje strani‘. Kaj pa s človekove
strani, s strani zgodovine in družbe? Kakšen pomen lahko ima? Na to nam odgovarja ravno pot
adventa, ki jo danes začenjamo. Današnji svet potrebuje predvsem upanje in to tako ljudstva, ki so na
poti razvoja, kakor tista, ki so ekonomsko razvita.
Vedno bolj se namreč zavedamo, da se nahajamo
na isti barki in se lahko rešimo le skupaj. Predvsem
pa nam postaja jasno, ko gledamo kako propadajo lažne gotovosti, da potrebujemo upanje, ki mu
res lahko zaupamo. To pa lahko najdemo samo v
Kristusu, ki je, kakor pravi Pismo Hebrejcem: »včeraj in danes, isti tudi na veke« (Heb 13,8). Gospod

Jezus je prišel v preteklosti, prihaja v sedanjosti in bo prišel v prihodnosti. On zaobjema vse razsežnosti časa, saj je umrli
in vstali. On je Živeči in medtem ko deli z
nami človeško negotovost, ostaja za vedno
ter nam ponuja Božjo trdnost. Je namreč
‚meso‘ kot mi in ‚skala‘ kakor Bog. Vsakdo, ki koprni po svobodi, po pravičnosti
ter miru, naj se vzravna in dvigne svojo
glavo, saj je v Kristusu osvoboditev blizu
(prim. Lk 21,28), kakor beremo v današnjem evangeliju. Zato lahko zatrdimo, da
Jezus Kristus ni samo za kristjane ali samo
za vernike, temveč za vse ljudi, saj je On,
ki je središče vere tudi temelj upanja. In to
upanje potrebuje vsako človeško bitje.
Na kratko še razmislimo o pomenu
besede ‚advent‘, ki jo lahko prevedemo
kot ‚navzočnost‘ oziroma ‚prihod‘. V antičnem svetu so uporabljali ta izraz, ko so
hoteli naznaniti prihod nekega funkcionarja ali pa obisk kralja oziroma cesarja
v neko pokrajino. Je pa ta izraz označeval
tudi prihod božanstva, ki pride na dan iz
skritosti, da se razodene z močjo oziroma
se pojavi med obhajanjem njenega kulta.
Kristjani so prevzeli besedo ‚advent‘, da

bi izrazili svoj odnos do Jezusa Kristusa.
Jezus je namreč Kralj, ki je vstopil v to
našo ubogo pokrajino, imenovano zemlja, da bi vsem povrnil vid. Praznovanja
njegovega prihoda se udeležujejo vsi, ki
Vanj verujejo in ki v bogoslužnem zboru
verujejo v njegovo navzočnost. Z besedo
advent se hoče izraziti, da je Bog tu, da
se ni umaknil s sveta in nas pustil samih.
Četudi ga ne moremo videti in otipati kakor s čutili zaznane resničnosti, pa
je On tukaj ter nas obiskuje na različne
načine. Advent je čas navzočnosti in pričakovanja večnosti. Zaradi tega je še posebej čas veselja, ponotranjenega veselja,
ki ga nobeno trpljenje ne more izbrisati.
Veselje zaradi dejstva, da je Bog postal
otrok. To veselje, v nas nevidno navzoče,
nas opogumlja, da z zaupanjem gremo
naprej. Devica Marija je zgled in podpora tega notranjega veselja, saj nam je bilo
po njej podarjeno dete Jezus. Naj nam
Ona, zvesta učenka svojega Sina, izprosi
milost, da bomo ta bogoslužni čas preživeli budni in v pričakovanju dejavni.
Vir: hozana.si

BOŽJA BESEDA 1. ADVENTNA NEDELJA

Iz svetega evangelija po Luku 21,25-28.34-36

»Znamenja bodo na soncu, luni in
zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi,
v zmedi zaradi bučanja morja in valov.
Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti
nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo
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videli Sina človekovega priti na oblaku z
močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo
dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave,
kajti vaša odkupitev se približuje.« »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z
razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi
skrbmi in da vas tisti dan ne ujame nenadoma kakor zanka. Prišel bo namreč nad

obličje vse zemlje. Zato bedite in vsak čas
molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu,
kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«
Jezus z dogajanji v naravi opisuje napoved konca sveta in s tem njegov drugi
prihod v vsej nebeški slavi. Naše odrešenje se prične z odpuščanjem grehov
in Božjo milostjo. Polnost pa bo doseglo po vstajenju in poveličanju teles. Ta
Kristus, ki bo prišel na veliki in slavni
dan »na oblakih neba« ob njegovem
drugem prihodu, bo vzpostavil svoje
veličastno kraljestvo najprej v srcih in
dušah, to je najdragocenejši del Jezusove Božje kraljevskosti. Zato je bil Jezus
pokoren Očetu do smrti na križu. S tem
odrešilnim dejanjem smo bili odtegnjeni
satanovi oblasti in oblasti greha.Kristusovo kraljestvo bo sočasno s splošnim

razcvetom svetosti in čistosti, ljubezni in
pravičnosti, veselja in miru. Kristusovo
veličastno kraljestvo bo odsevalo tudi v
novi obliki življenja vseh, ki bodo živeli
edino za Gospodovo slavo, s popolnim
spolnjevanjem Božje volje – tako v nebesih kot na zemlji. Vendar to ne bi bilo
mogoče, če ne bi bil prej poražen satan,
zapeljivec, duh laži. Satan bo zvezan in
pahnjen v pekel in vrata brezna se bodo
zaprla, da iz njega ne bo mogel več priti in škodovati v svetu.V svetu bo tedaj
vladal Kristus. Proti temu novemu nebu
in zemlji pa nas vodi nebeška mati Marija, ki nas pripravlja na sprejem prihajajočega Kralja. Prepustimo se njenemu
vodstvu s posvetitvijo njenemu brezmadežnemu Srcu, ki je varno zavetje v času
velike preizkušnje.
Vir: knjiga: Duhovnikom,
Marijinim ljubljenim sinovom

Naše posvečenje je cilj, ki si ga Bog
zastavi v vsem ravnanju z nami. O, kaj
vse bi naredil v nas za svojo čast
in naše dobro, če bi mu pustili
narediti! V če, sta pravzaprav
človekova svetost in njegova popolnost? Sveti Frančišek
Saleški odgovarja: »Nekateri jo stavijo v askezo, drugi v
miloščino, tretji v pogosto prejemanje
zakramentov, četrti v molitev. Kar zadeva mene, je popolnost edino v tem,

da ljubiš Boga z vsem srcem, to je prva
in največja zapoved. Brez te ljubezni je
vsa kopica kreposti le gomila
kamnov, ki čakajo, da so uporabljeni v določen namen. Oče
Rodriguez pravi, da je najbolj
pomembno v tej ljubezni to, da
se popolnoma vdamo v Božji
volji in da v ničemer nimamo
druge volje kot voljo Boga. Bolj ko se
podredimo Božjim namenom z nami,
bolj se bližamo popolnosti. Če se jim

Velike ugodnosti, ki jih človek pridobi
s popolno vdanostjo v Božjo voljo
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upiramo, se od nje oddaljujemo. Sveta Terezija je rekla svoji redovnicam:
»Kdor rad moli, se mora do kraja potruditi, da vda svojo voljo volji Boga.
Bodite prepričane, da je v tej vdanosti
največja popolnost, ki jo moremo doseči, in da bo tisti, ki se bo temu prepustil
z največjo skrbjo, prejel od Boga največ
darov in bo najhitreje napredoval v notranjem življenju.« O dominikanski redovnici Stefani Quinzani poročajo, da
je bila v duhu prenesena v nebesa, da bi
opazovala blaženost svetnikov. Videla
je, da so tam duše pomešane med zbore
angelov po stopnji svojih zaslug. Med
serafi je celo opazila več oseb, ki jih je
poznala pred svojo smrtjo. Vprašala
je, zakaj so bile te duše povzdignjene
na tako visoko stopnjo slave, in dobila odgovor, da zato, ker so med svojim
zemeljskim življenjem podredile svojo
voljo Božji in se z njo popolnoma združile. Popolna podreditev svoje volje je
Bogu najprijetnejša in najčudovitejša
žrtev, ki mu jo lahko daruje človek, in
najpopolnejše dejanje ljubezni, zato
ni niti najmanjšega dvoma, da kdor se
tako podreja, pridobiva neprenehoma
neprecenljive zaklade in v le nekaj dnevih nakopiči več bogastva kot drugi v
več letih in z veliko dela. Zgodba o svetem redovniku, je imeniten zgled za to.
Ta sveti mož se v zunanjih rečeh ni v ničemer razlikoval od drugih redovnikov,
ki so živeli v istem samostanu, vendar je
dosegel tolikšno stopnjo popolnosti in
svetosti, da so bolni ozdraveli, že če so
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se dotaknili njegovega oblačila. Njegov
predstojnik se je čudil, zaradi tolikih
čudežev, saj se ni postil, ne bedel in ne
molil nič bolj kot drugi redovniki. Ta
sveti redovnik, mu je razložil, da vidi
razlog v tem, da si zelo prizadeva hoteti, kar hoče Bog, in da je dobil od Njega
milost, da svojo voljo izgubi in stopi v
voljo Boga, da ne v velikih ne v majhnih
rečeh ne naredi ničesar brez njegovega
migljaja. Pravi: »Sreča me ne navduši, nesreča me ne potre, ker namreč iz
Božje roke vse sprejemam enako in se
nič ne sprašujem. Ne zahtevam, da se
reči dogajajo, kot bi si naravno lahko
želel, ampak da se zgodijo le, kakor želi
Bog. In vse moje molitve imajo edino
ta namen, da se Božja volja popolnoma
izpolni v meni in v vseh ustvarjeninah.«
»Potemtakem, brat moj«, mu reče predstojnik, »nisi bil nič razburjen prejšnji
dan, ko nam je sovražnik požgal uto
z žitom in živino, vso našo zalogo za
potrebe skupnosti?« »Ne«, je odvrnil,
»prav narobe, ob takih dogodkih imam
navado, da se Bogu zahvalim v prepričanju, da jih dovoljuje v svojo slavo in
v naše največje dobro. In se prav nič ne
vznemirjam, ali imamo malo ali veliko
za svoje potrebe, ker dobro vem, da če
imamo popolno zaupanje v Boga, nas
bo prav tako zlahka nahranil s koškom
kruha kakor s celim hlebom. V takem
prepričanju sem vedno zadovoljen in
vesel, naj se zgodi kar koli.«
Vir: knjižica Božja previdnost,
Družina 2018

ZGODILO SE JE:

ORATORIJSKI DAN 17. november

Za nami je prvi jeseniški oratorijski
dan. Ogledali smo si risanko z naslovom Daniel v levji jami. Pri katehezah
smo se pogovarjali, kako je mogoče, da
levi niso pojedli Daniela, zakaj rečemo,
da ima laž kratke noge in da ni lepo lagati. Napolnili smo naše želodčke, da
smo lažje ustvarjali pri delavnicah. Poleg Daniela so bili v ospredju tudi levi,
zato smo naredili leve na več različnih
načinov. Ustvarili pa smo tudi svečnik,
da nam bo varno svetil na poti. Za piko
na i današnjemu dnevu je sledila še

naša velika igra, kjer smo zbirali denar,
da smo si lahko zgradili cerkev. Naša
komisija je odločala, katera je bila najlepša in katera najboljša. Ker se niso
mogli odločiti, smo nagrado za najbolj
izvirno cerkev v Sloveniji dobili vsi.
Animatorji smo se imeli z vami
super, uživali smo ob vaših nasmehih.
Upamo, da ste se imeli lepo tudi vi in
da se na naslednjem oratorijskem dnevu spet vidimo! Želimo vam, da vas
Gospod spremlja, tako kot je spremljal
Daniela.
Vaši animatorji
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PRED NAMI:

PREDAVANJE: RADOSTI IN
PASTI SODOBNE TEHNOLOGIJE

Miha Kramli, vodja centra za
zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici,
nam bo spregovoril o pasteh sodobne
tehnologije, kateri so najbolj izpostavljeni mladi. Predavanje bo v torek 4. decembra ob 19. uri v dvorani župnijskega doma na Jesenicah. Posebej vabljeni
starši mladostnikov. Vstop je prost!

MIKLAVŽEVANJE

V župnijski cerkvi Svetega Lenarta
bo miklavževanje v sredo 5. decembra ob 17. uri, pri Svetem Križu pa bo
miklavževanje ob 18.30 uri. V cerkvi
bomo z igrico, ki jo bodo pripravili
naši mladi pričakali svetega Miklavža.
Sveti Miklavž bo v cerkvi simbolično
obdaril vse otroke, za prostovoljne prispevke bo v cerkvi pripravljena košara.
Sveti Miklavž bo v petek 7. decembra
dopoldan obiskal stanovalce in zaposlene v domu Franceta Berglja. Sveta maša bo ob 10:30 uri.

BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE

Katoliška Cerkev 8. decembra praznuje slovesni praznik brezmadežnega
spočetja device Marije. Marija je bila
spočeta po naravni poti, kakor vsak
drug otrok. Zaradi posebne naloge v
zgodovini odrešenja, saj je bila izbra6

na, da postane Božja Mati, pa je bila
po nauku Cerkve obvarovana madeža
izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. To
tudi izraža besedna zveza brezmadežno spočetje. Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju namreč pravi, da
je bila Marija, ki je bila pred vsemi veki
določena za mati Božjega Sina Jezusa
Kristusa, ravno zaradi te svoje naloge
vnaprej predvidena za svetost in čistost. Bog je zaradi Jezusovega rojstva
vnaprej odel Marijo s svojo milostjo,
da je bila od samega začetka svojega
bivanja čista in brez madeža. Vse to se
je zgodilo že takrat, ko sta jo spočela
njena starša sv. Joahim in sv. Ana. Zato
pravimo, da je bila Marija brez madeža spočeta, oziroma da je Brezmadežno Spočetje (Lurd). Marija je bila torej
obvarovana vsakega greha in še prav
posebej izvirnega greha, s katerim smo
ljudje ranjeni in zaradi njega nagnjeni
k slabemu. Božja Mati, spočeta brez
madeža izvirnega greha, je za človeštvo
ideal in vzor, hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik
spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani
trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom. Marija je bila že ob
spočetju in vse življenje v stanju posvečujoče milosti, se pravi brez greha.
Kristjan ta dar prejme z zakramentom

krsta, ki mu izbriše izvirni greh, mu
da posvečujočo milost in ga vključi v
občestvo Cerkve. Posvečujoča milost
pa se mu obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu Bog izbriše grehe, tako da
lahko na novo zaživi odrešeno življenje. V desetem stoletju so ga obhajali v zahodnih deželah, v slovanskih
krajih se prvič omenja v 14. stoletju, v
vzhodnih deželah pa so ga obhajali že
od petega stoletja. Od leta 1708 je god
Brezmadežne, 8. decembra, določen za
vso Cerkev. Papež Pij IX. je to versko
resnico 8. decembra 1854 razglasil za
od Boga razodeto v veliko veselje vsega
katoliškega sveta. To veselo sporočilo
je naznanil z besedami: »Da je blažena
Devica Marija bila v prvem trenutku
svojega spočetja obvarovana vsakega
madeža izvirnega greha, in sicer po
edinstveni milosti in predpravici, ki jo
je podelil vsemogočni Bog z ozirom na
zasluženje Jezusa Kristusa, odrešenika
človeškega rodu – to je od Boga razodet nauk in ga morajo zato vsi verniki
trdno in stanovitno verovati.«
Na poseben način je to versko resnico potrdila Marija sama, ko se je v
Lurdu prikazala mladi Bernardki Soubirous in se predstavila z besedami:
„Jaz sem Brezmadežno Spočetje.“
Vir: katoliska-cerkev.si

litev celotne družine ob adventnem
vencu. To je priložnost, da se družina
umiri od dnevnih naporov in hitenja,
med seboj bolj trdno poveže in poglobi
svojo vero ter odnos z Bogom.
Kot drugo pa so otroci vsako leto v
adventu spodbujeni k dobrodelnosti.
Za ta namen pripravi misijonsko središče Slovenije ADVENTNI KOLEDAR, ki služi kot pomoč otrokom,
staršem in katehetom pri doživljanju
adventnega časa in pripravi na Jezusovo rojstvo. Koledar pa jih spodbuja tudi
k njihovi solidarnosti z otroki po svetu,
ki živijo v revščini in velikem uboštvu.
Prihranki, ki jih v decembrskih dneh
podarijo otroci za svoje vrstnike, revne otroke po svetu, pomagajo zgraditi
otroške vrtce, šole in zdravstvene ustanove v deželah v razvoju. Starši in stari
starši ste lepo povabljeni, da pri otrocih spodbujate čut za dobrodelnost, v
tem primeru do njihovih vrstnikov, ki
živijo v veliko bolj skromnih razmerah
od nas. Zato jih povabite, da v nabiralnik dajo svoj dar in jih s tem vzgajate k
delitvi svojih dobrin z drugimi.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Z božično devetdnevnico pričnemo
v nedeljo 16. decembra ter jo zaključili v ponedeljek 24. decembra s sveto
mašo na sveti večer ob 18. uri. V času
ADVENTNA AKCIJA
devetdnevnice bodo svete maše na JeV adventnem času v naših župnijah senicah zvečer ob 18. uri, razen v negojimo dva načina priprave na Božič. deljo. Pri Svetem Križu pa ob 17. uri.
Prvi je adventno bogoslužje. To je mo- K božični devetdnevnici naj še posebej
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druga družina gostiteljica. Pobožnost
bo potekala v času božične devetdnevnice. Na 1. adventno nedeljo 2. decembra bomo pri jutranji sveti maši blagoslovili Marijino sliko, ki bo romala
po Hrušici. Na 3. adventno nedeljo, 16.
decembra, bomo pri drugi sveti maši
na Jesenicah blagoslovili Marijino sliko, ki bo romala po Jesenicah.
Družine, ki ste pripravljene sprejeti Marijino sliko, pokličite Polonco, ki
vas bo vpisala na seznam: telefon:
04/586 10 77
MARIJO NOSIJO
gsm: 031 302 930
Marijo nosijo je pobožnost, ki nas
Na Hrušici pa pokličite Ireno na
spominja na Marijino in Jožefovo istelefon: 04/587 20 98
kanje prenočišča v Betlehemu, ko ju
gsm: 031 248 163
nihče ni želel sprejeti. Ne storimo tudi
mi enake napake, temveč pokažimo,
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA –
da želimo biti gostoljubni in radi sprejnedelja 23. decembra
mimo Marijino podobo v svoj dom,
saj s tem v resnici sprejmemo Mater
našega Odrešenika, za kar ona ne bo
ostala ravnodušna, temveč nam bo
izprosila milosti, ki jih potrebujemo
za naše versko in vsakdanje življenje.
Doma naj se pripravi oltar z zelenjem
in svečami, kamor bo družina postavila Marijino sliko. Ob njem naj se zbere vsaj ob večeru, ko jo prejmejo, če
je možno pa tudi naslednji dan preko
dneva. Če ni druge možnosti, naj se
družinski člani sami ob njej ustavijo za
jutranjo molitev in še kdaj čez dan. Ob
Mariji se lahko moli rožni venec, poje,
Pred 27 leti so skavti prvič prinesli
lahko se molijo litanije ali kakšno drugo molitev. Marijino podobo prinesite luč v Slovenijo pod geslom »Mir je čas
v cerkev, da jo po sveti maši prevzame brez vojne«. Sporočilo je bilo takrat

redno hodijo veroučenci, lepo povabljeni tudi starši. Otroci bodo vsak
večer prejeli ovčko in liturgični listek.
Spoved veroučencev pred božičnimi
prazniki bo v 2. adventnem tednu v
času veroučne ure. Spoved odraslih
bo na 4. adventno nedeljo ter kot običajno pol ure pred sveto mašo. Vzemimo si čas za sveto spoved, se nanjo
temeljito pripravimo in pridimo k njej
pravočasno.
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predvsem odmevno in na mestu. Danes
je to sporočilo že tako daleč nazaj, da
smo nanj morda že malo pozabili. Letošnje geslo povzema vzporednico med
plamenom in mirom, ki je vzpostavljena v poslanici in jo izraža v obliki vabila. Poslanica pa govori o tem, da je
plamen pri meni. Odločil sem se, da ga
sprejmem in sedaj imam priložnost, da
ga širim naprej. Ta priložnost je hkrati
tudi odgovornost, da pomagam bližnjemu – že od samega začetka je bila akcija
ustanovljena z namenom, da bi pomagali otrokom, ki potrebujejo pomoč. V
nadaljevanju poslanice se poistovetim s
svečo, ki je simbol luči in ugotavljam,
da le-ta z gorenjem izginja. Sam pa se
zavedam, da človek s svojim darovanjem in s pomočjo bližnjemu ne bo nikoli izginil, če bo gorel iz ljubezni. Na
koncu se zavem, da nisem edini, ki gori.
Vem, da nas je več, in da lahko skupaj
zgradimo velik ogenj ljubezni, ki ga ne
bo mogel pogasiti noben nemir.
K nam bodo v nedeljo 23. decembra k svetim mašam prinesli luč miru
skavti iz Breznice, pri katerih je kar nekaj skavtov iz naše župnije. Pred in po
svetih mašah bodo na voljo sveče po
ceni 1.40€, katerih izkupiček bo namenjen socialno ogroženim mladim
in gradnji skavtske sobe v pastoralnem
domu v župniji Breznica.

leto spominja, da nas Bog tako ljubi,
da je dal svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne
pogubil, ampak imel večno življenje
(prim. Jn 3,17) Nevidni Bog postane
viden, da ga moremo poslušati in posnemati. Bog postane človek zato, da bi
mi živeli Božje življenje. V mnogih naših krajih je lepa navada, da na vse tri
svete večere: božični večer 24.12., na
večer starega leta 31.12. in na predvečer Gospodovega razglašenja ali Treh
kraljev 5.1. pokropimo in s kadilom
pokadimo domačo hišo (stanovanje)
in vse druge prostore, ki so naša last.
S tem dejanjem izpovemo, da je Bog
stvarnik in vzdrževalec vsega, da morejo tudi gmotne stvari pomagati k človekovemu izpopolnjevanju in služenju
Bogu, da bo nastal nov svet po posebnem Božjem posegu. Hkrati kličemo
Božje varstvo v naše vsakdanje življenje. Blagoslovi se najprej in predvsem
ozirajo na Boga in poudarjajo njegovo
veličino in dobroto; ker pa posredujejo
Božje darove, se ozirajo tudi na ljudi,
ki jih Bog s svojo previdnostjo vlada in
varuje; usmerjeni so pa tudi na ustvarjene reči, ko Bog z njihovo obilico in
raznovrstnostjo blagoslavlja človeka.

POLNOČNICA

Božično praznovanje se začne s polnočnico. K sveti maši se zberemo sreTRIJE SVETI VEČERI
di noči, kar simbolno predstavlja, da
Božični čas je milostni čas, ko nas Jezus, ki je prava Luč, prihaja v temo
praznik Gospodovega rojstva vsako in zaradi Njega je »še noč svetla kakor
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dan«. Sprejmimo Luč v svoje življenje! Mohorjeve knjige: 48 € (prednaročilo
šest knjig za 2020) – 48 €, samo MoZa Božič bodo poleg polnočnice še
horjev koledar – 18 €
svete maše ob 8h in 10h na Jesenicah,
ob 9h pri Svetem Križu ter ob 15h v Prijatelj – 11,70 €
Božje okolje – 26,40 €
domu Franceta Berglja.
Misijonska obzorja – 9 €

RAZPORED SVETIH MAŠ MED
BOŽIČNIMI PRAZNIKI
26. december – Sveti Štefan:
- Jesenice ob 9.00
-Sveti Križ ob 9.00
31. december – 2. sveti večer:
- Jesenice ob18.00
- Sveti Križ ob 17.00
1. januar – Marija, Mati Božja:
- Jesenice ob 18.00
- Sveti Križ ob 17:00

VERSKI TISK

NOVE FIGURE ZA JASLICE
NA JESENICAH

Letos smo v naši župniji na Jesenicah za jaslice zaradi dotrajanih figur kupili nove. Nekateri dobrotniki
so že darovali svoj dar za pokrivanje
stroškov nakupa. Preostanek stroškov
nakupa znaša 362 €. Kdor želi prispevati svoj dar, ga lahko odda v skrinjo,
ki bo poleg jaslic ali v župnijski pisarni. Hvala za vsak vaš dar, naj vam Bog
povrne!

KARITAS - DELAVNICA PEKE
Vabimo vas, da se tudi v prihajajočem letu naročite na verski tisk. Letna
POTICE za otroke in mlade
naročnina znaša:
Se želiš naučiti speči potico?
Družina: 109,20 € (če plačate do konca
Karitasovke vabimo otroke in mlajanuarja 2019 pa le 104 €)
de na delavnico peke potice, ki bo v
Ognjišče: 33,50 € (naročniki po pošti soboto, 15. decembra 2018, ob 9. uri
pa 34,30)
v župnijskem domu.
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Letošnje geslo tedna Karitas »Mladost iz korenin modrosti« nas spodbuja k povezanosti med mladimi in
starejšimi.
Lepo vabljeni, da s skupnimi močmi pričaramo praznični vonj iz pečice.

V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:

Marija Lipovec Zgaga (Prihodi),
Prijave zbiramo do 10. decembra na Minka Kavalar (Hrušica), Alojzij Lun064 287 261 ali na karitas@zupnija- der (C. Revolucije), Stjepan Trobić
-jesenice.si.
(Razgledna pot)
december
2.12.
9.12.
16.12.
23.12.
24.12.
25.12.
30.12.

BRALCI BOŽJE BESEDE:

7.30
Irena Stevanovič
Sonja Kumar
Martina Nemec
Marjeta Žohar
Tadeja Gluhar
Boštjan Gluhar
Olga Petrič
Marjan Petrič
Cirila Leban ob 24:00
Miro Leban
Marta Rebolj ob 8:00
Polonca Šimnic
Avrelij Ravnik
Lojzka Ravnik

10.00
Marija Kozmus
Anka Ličof
Barbara Ravnik
Sonja Rajkovič
Veronika Tarman
Tadej Petek
Metka Šušteršič
Gaber Šušteršič
Mateja Kešina
Mojca Luznar
Žiga Višnar
Simona Komloši
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ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC DECEMBER 2018

• Binkoštna dvorana bo v ponedeljek
3. decembra po večerni sveti maši.
• Miklavževanje v župnijski cerkvi
Svetega Lenarta bo v sredo 5. decembra ob 17. uri in nato ob približno 18. uri v cerkvi Svetega Križa
• Miklavževanje v Domu Franceta
Berglja bo v petek 7. decembra, ob
10:30 uri bo sveta maša
• Obisk bolnikov in ostarelih bo na
prvi petek 7. decembra
• Agape v župniji Jesenice bo v nedeljo 9. decembra.

• Načrtovanje Karitas bo v ponedeljek 10. decembra po večerni sveti
maši v župnijskem domu.
• Sestanek ŽPS na Jesenicah bo v
sredo 12. decembra po večerni sveti maši.
• Sestanek ŽPS pri Svetem Križu bo
na 3. adventno nedeljo po sveti
maši.
• Darovanje »ofer« za potrebe naše
cerkve bo na Sveti večer 24.12. in
na Božični dan 25.12.

MOLITVENI NAMEN SVETEGA OČETA ZA MESEC DECEMBER:

Za evangelizacijo: V SLUŽBI POSREDOVANJA VERE
Da bi ljudje, ki so zavzeti v službi razumevanja vere, v dialogu s kulturami
našli govorico za današnji čas.

ZAHVALA SESTER MATERE TEREZIJE IZ ŽUPNIJE JEŽICA

Sestre Matere Terezije se najlepše no nedeljo. Njihova zahvala naj bo njizahvaljujejo za dobrote, ki ste jih na- hova molitev za vsakega od vas!
menili zanje in brezdomce na zahval-

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO
Župnijski urad Jesenice, Sveti Lenart, opat
Ulica Mirkota Roglja 5
4270 Jesenice
T: 064 223 978
E: info@zupnija-jesenice.si
W: zupnija-jesenice.si
TRR: SI56 6100 0002 0488 881
SOUPRAVA SVETI KRIŽ
Planina pod Golico 55
T: 031 598 098
France Urbanija, duhovni pomočnik

SVETE MAŠE

ŽUPNIJSKA PISARNA

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ: 9.00

• pon: po večerni sv. maši ob 18.30

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 18.00
tor, čet: 7.00
Sv. Križ: 17.00

• ob nedeljah in praznikih

bolnišnica Jesenice
sveta maša - sre: 19.30
obisk bolnikov - čet: 19.00

• tor: 8.00 - 9.00
• pet: po večerni sv. maši ob 18.30
ni uradnih ur

Izdaja: župnijski urad Jesenice
Odgovarja: Boris Rozman, župnijski upravitelj
Tisk: Salve d.o.o.

KRŠČEVANJE
Krščevanje bo na 3. nedeljo v mesecu.
Prijava za krst vsaj mesec dni pred
krstom. Priprava za starše in botre
na domu po dogovoru.
Na pripravi imejte družinsko knjižico
in potrdilo za botre.

CERKVENA POROKA
Prijava v župnišču vsaj mesec dni
pred poroko. Potrebni dokumenti:
krstni in samski list, potrdilo o
opravljenem tečaju za zaročence.

