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KAJ MI POMENI  
BOŽIČ?

Pravega božiča brez pravega adventnega 
časa ni. Advent je zame čas veselega pričakova-
nja rojstva Odrešenika in tudi čas bolj poglob-
ljenega razmišljanja o Sveti Družini. Od tu se 
misli vedno selijo k moji družini in naprej k 
sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, znan-
cem in v zadnjih letih vse bolj pogosto tudi k 
neznancem. Posebej k tistim, ki tako kot nekoč 
Marija in Jožef iščejo nekoga, ki bi jim namenil 
toplo besedo, podal roko ali celo ponudil var-
no zavetje. Niso samo begunci med njimi. Tudi 
v naši neposredni bližini živijo taki ljudje. Po-
skušam jih pogledati v oči in jim nameniti vsaj 
prijazen pozdrav, ne da bi se ob tem spraševal, 
kaj jih je privedlo v tak položaj, ne da bi jih ob-
sojal, ker so morda spet pod vplivom opojnih 
substanc. 

Ob misli na nazareško Družino se v adventu 
precej laže zavem, da so to naše sestre in bratje. 
Zdaj že imam toliko izkušenj, da vem, da mi bo 
vsako storjeno dobro delo v adventnem času 
bolj približalo božično skrivnost, skrivnost 
učlovečenja Božjega Sina. 

Leon Oblak, pesnik 
Vir: Družina

Advent je 
zame čas 
veselega 

pričakovanja 
rojstva 

Odrešenika in 
tudi čas bolj 

poglobljenega 
razmišljanja o 
Sveti Družini.
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BOŽJA BESEDA NA PRAZNIK BREZMADEŽNEGA 
SPOČETJA DEVICE MARIJE

Iz svetega evangelija po Luku 1, 26-38

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga 
poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje 
Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki 
mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in 
devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k 
njej, je rekel: »Pozdravljena, milosti pol-
na, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se 
je prestrašila in je razmišljala, kaj naj po-
meni ta pozdrav. Angel ji je rekel: »Ne boj 
se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. 
Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj 
ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; 
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega 
očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši 
vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo 
konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako 
se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?« 
Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel 
nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, 
zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. 
In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi 
spočela sina v svoji starosti; in to je šesti 
mesec njej, ki je nerodovitna; kajti pri 
Bogu ni nič nemogoče.«Marija je rekla: 
»Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi 
po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

Na poti adventnega časa sveti Brez-
madežna Marija kot zvezda, ki je ‚zna-
menje trdnega upanja in tolažbe‘. Da bi 
prišli do Jezusa, prave luči, sonca, ki je 

pregnalo vse temine zgodovine, potre-
bujemo luči, ki so nam bliže. To so člo-
veške osebe, ki odsevajo Kristusovo luč 
in razsvetljujejo pot, ki jo moramo še 
prehoditi. In katera oseba sveti bolj kot 
Marija? Kdo je lahko za nas bolj zvezda 
upanja kot je ona, jutranja zarja, ki je 
napovedala dan odrešenja? Zaradi tega 
obhajamo pred prihajajočim božičem 
slovesni praznik Marijinega Brezmadež-
nega spočetja. Med liturgijo današnjega 
praznika beremo evangelij oznanjenja 
(Lk 1,26-38), ki vsebuje pogovor med 
angelom Gabrijelom in Devico. »Razve-
seli se, milosti polna, Gospod je s teboj«, 
pravi Božji poslanec in tako razkrije Ma-
rijino najglobljo identiteto, njeno ime, če 
tako rečemo, po katerem jo Bog pozna: 
‚milosti polna‘. Ta izraz, nam tako domač 
že od otroštva, saj ga izgovorimo vsa-
kič, ko molimo Zdravo Marijo, razloži 
skrivnost, ki jo danes obhajamo. Marijo 
je namreč od trenutka, ko sta jo spoče-
la njena starša, Bog še posebej vzljubil, 
saj jo je v svojem večnem načrtu izbral 
za mater svojega učlovečenega Sina in 
jo tako obvaroval izvirnega greha. Zato 
jo je Angel nagovoril s tem imenom, ki 
dobesedno pomeni: »od vedno napolnje-
na z Božjo ljubeznijo«, njegovo milostjo. 
Skrivnost Božje milosti je Marijo objela 
že od prvega trenutka njenega bivanja in 
jo pripravljala tako, da je ni okužil izvirni 



3

greh, ker bo postala Odrešenikova Mati. 
Ko zremo Njo, odkrivamo veličino in le-
poto Božjega načrta za vsakega človeka: 
da bi postali po podobi našega Stvarni-
ka v ljubezni sveti in brezmadežni. Zares 
velik dar je imeti za mater Brezmadežno 
Marijo! Mati, ki odseva lepoto in prosoj-
nost Božje ljubezni. Pri tem pa pomislim 
na današnjo mladino, ki odrašča v času 
nasičenim s sporočili, ki propagirajo laž-
ne modele sreče. Skrivnost Brezmadež-
nega spočetja je vir notranje luči, upanja 
in tolažbe. Sredi preizkušenj življenja, še 
posebno nasprotovanj, ki jih človek doži-
vlja bodisi v sebi bodisi okoli sebe, nam 
Marija, Kristusova Mati pravi, da je Mi-
lost večja od greha, da je Božje usmiljenje 
močnejše od zla, ki se razodeva na raz-
lične načine v medsebojnih odnosih in v 
dogodkih. To zlo ima svoje korenine v ra-

njenem, bolnem človekovem srcu, ki pa 
se ne more samo ozdraviti.  Sveto pismo 
nam razodeva, da je na začetku vsakega 
zla neposlušnost Božji volji, ter da je smrt 
na zemlji zato, ker je človekova svobodna 
volja podlegla Hudičevi skušnjavi. Toda 
Bog ni odnehal v svojem načrtu ljubez-
ni in življenja: preko dolge in potrpežlji-
ve poti sprave je pripravil novo in večno 
zavezo ter jo je zapečatil s krvjo svojega 
Sina, ki pa se je, da bi lahko sebe dal v 
zadoščenje, »rodil iz žene« (Gal 4,4). Ob 
tem prazniku se želimo zahvaliti Gospo-
du za veliko znamenje Njegove dobrote, 
da nam je podaril Marijo, svojo Mater 
in Mater Cerkve. Prosimo ga, da postavi 
Marijo na našo pot kot luč, ki bo poma-
gala tudi nam postati luč in da bomo lah-
ko to luč prinašali v noči zgodovine.

Vir: Hozana.si

BLAGOR MATERAM, BLAGOR SINOVOM
Župnik nas je povabil, da se skupaj 

poveselimo na Njegov praznik. Zbra-
li smo se pri sveti maši. Med znanimi 
obrazi sem opazila tudi starejšo gospo 
in po spominu domnevala, da je župni-
kova mati. Po maši smo se zbrali pri žu-
pnišču, kjer smo nazdravili slavljencu 
in se posladkali z dobrotami. Župnik je 
veselo kramljal z nami in znal - kot ved-
no – napraviti čudovito vzdušje. Pogled 
pa se mi je vračal h gospe. Iz nje je ža-
rela neka posebna preprostost in milina. 
Veselo se je pogovarjala in delila z nami 
veselje. Nisem bila več prepričana, da je 
župnikova mati. Človek bi pričakoval, da 

bi kot mati duhovnika morala biti nekje 
v ospredju, ob sinu. Bližal se je čas kosila 
in posedli smo za mize. Gospa se je used-
la ravno nasproti mene. Hotela sem izko-
ristiti priložnost, da jo vprašam, od kod 
se poznava, pa je mimo prišel župnik. 
Dotaknil se je rame gospe in z otroško 
navihanostjo pozdravil: »Živijo, mami!« 
In že je bil pri drugi mizi. »Živijo, živijo,« 
mu je razigrano pomahala in nadaljevala 
pogovor z nami. V tem bežnem trenut-
ku se je zgodilo nekaj, kar mi je ostalo 
globoko v srcu. Nisem se zmotila, bila 
je res župnikova mati. Po njej mi je dal 
Gospod milost, da sem v srcu dojela Ma-
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rijine kreposti. Ostati v ozadju, odeta s 
tančico sonca. Nikoli ni sina obremenje-
vala s svojo prisotnostjo, skrbmi, težava-
mi, ampak je vse shranila v svojem srcu. 
V popolni predanosti Bogu je bila le gost 
na svatbi. Že ob rojstvu v »betlehemskem 
hlevčku« se je zavedala, da ta sin ni nje-
na last, ampak Božja. V njej je gorelo le 
eno hrepenenje, da bi bsi sprejeli in lju-

bili Deteta Jezusa. In to hrepenenje gori 
še danes. Prav ta bežen dotik gospe in 
župnika je odseval to močno ljubezen in 
predanost bogu – matere in sina. Blagor 
sinovom, ki v svojih materah vidijo Ma-
rijo in blagor materam, ki v svojih sino-
vih vidijo Jezusa!

Pričevalka: Sidonija, Novo mesto
Vir: http://prenova.rkc.si

ZGODILO SE JE:
Zakonski jubilanti na Lenartovo 

nedeljo 10. novembra
Na Lenartovo nedeljo je 50 zakonskih 

parov obhajalo od 5 do 55 let skupnega 

zakonskega življenja. Malo manj kot po-
lovica parov je svoj jubilej obhajala pri 
skupni sveti maši ob 10. uri v cerkvi Sv. 
Lenarta, po sveti maši pa je sledil še aga-
pe v Župnijskem domu. 
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Ogled operne predstave Traviata  
24. novembra

V nedeljo 24. novembra, tik pred 
začetkom adventnega časa, se nas je 
zbralo za cel avtobus.  Odšli smo v 
Ljubljano, v opero na ogled Verdijeve 
Traviate. Dogodek je organiziral naš 
duhovni pomočnik, spremljal pa nas je 
g. župnik. Z avtobusom smo bili hitro 
v Ljubljani. Odšli smo do čudovite lju-
bljanske opere. Na vhodu se kar malo 
ustaviš in znižaš ton glasu, saj imaš ob-
čutek, da vstopaš v drug svet. Ljubljan-
ska opera je lepa in mogočna, čeprav 
ne prav velika, pa vendar veličastna. 
Ob pogledu na opremo in dekoracijo ti 
kar zaigra srce. Štukature so mogočne 
in bogate, stoli pa lepi, oblečeni v ža-
met in udobni. Sedeli smo v ložah, da 
smo imeli čudovit razgled na oder in 
na orkester. Ko si zaprl oči, poslušal 
orkester, ki se je ogreval in uglaševal, 
si si z lahkoto predstavljal dame v ču-
dovitih toaletah in z visokimi frizura-
mi, ter gospode v frakih, s cilindrom 
in sprehajalno palico. V trenutku si se 
prestavil za 100 ali več let v preteklost. 
Traviata je zgodba o ljubezni, hrepene-
nju, upanju, pa tudi o obsojanju, pred-
sodkih in neizprosnosti ljudi. Skratka, 
zgodba o življenju, ki ga vsi tako ali 
drugače poznamo. Ko se je predstava 
začela, smo se pa resnično prestavi-
li v drug svet. Kakšni čudoviti glaso-
vi in kako mogočna predstava. Kako 
mogočni talenti in kako prefinjeno in 

do potankosti so jih nekateri sposob-
ni izkoristiti. Res je velik Bog, ki daje 
ljudem tako čudovite darove, pa naj 
bodo skladatelji, režiserji, glasbeniki 
s svojimi instrumenti,  pevci s svojimi 
čudovitimi glasovi, z igro in predstavo, 
ali pa vsi mi, ki smo sedeli in poslušali, 
ter vpijali vsak zvok ali ton. Hvala lepa 
duhovnemu pomočniku za organizaci-
jo, g. župniku za spremstvo in dobre-
mu Bogu, ki nas na tako čudovit način 
vzpodbuja in nam kaže lepote življenja.  
Za naslednjo predstavo, upamo da bo 
še kakšna, nas je prav gotovo že za cel 
avtobus. Vsi pa, ki niste bili z nami:  za-
mudili ste nekaj čudovitega, mogočne-
ga, sproščujočega, nekaj lepega in nav-
dušujočega, nekaj kar se še kako splača 
ponoviti.

Polonca Šimnic
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ORATORIJSKI DAN Z 
DELAVNICO IZDELAVE 

ADVENTIH VENCEV 30. novembra 
V soboto smo imeli v naši župniji 

adventni oratorijski dan. Udeležilo se ga 
je kar 41 otrok. Dan smo začeli z molit-
vijo in si nato ogledali risanko o Jezuso-
vem rojstvu. Sledile so 
kateheze in delavnica 
izdelovanja adventnih 
venčkov. Pri delavnici 
sta nam pomagali Nives 
in Mateja, za kar se jima 
zahvaljujemo. Ta dan je 
v župniji potekalo tudi 
celodnevno čaščenje, 
zato smo imeli tokrat 
tudi kratko adoracijo v 
cerkvi. Zaključili smo 
z zabavno veliko igro. 

Animatorji smo želeli skupaj z otroki 
vstopiti v adventni čas in jim skozi celo-
ten dan prikazati pravi čar adventa. Hvala 
vsem otrokom, ki ste prišli! Upamo, da ste 
se imeli vsaj tako lepo kot smo se imeli 
animatorji in da se na naslednjem orato-
rijskem dnevu spet vidimo! 

Animatorji

PRED NAMI:
ADVENTNA AKCIJA 

V adventnem času v naših župnijah 
gojimo dva načina priprave na Božič. 
Prvi je adventno bogoslužje. To je moli-
tev 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 slu-

ži kot pomoč otrokom, staršem in kate-
hetom 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 de-
cembrskih dneh podarijo otroci za svoje 
vrstnike, revne otroke po svetu, pomagajo 
zgraditi otroške vrtce, šole in zdravstve-
ne 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 
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od nas. Zato jih povabite, da v nabiralnik  
dajo svoj dar in jih s tem vzgajate k delitvi 
svojih dobrin z drugimi. 

SPOVEDOVANJE PRED 
BOŽIČNIMI PRAZNIKI

Lepo povabljeni, da pred božičem op-
ravite spoved, da se tudi s tem pripravimo 
na božične praznike. V sredo 11. decem-
bra bo po sveti maši priprava na sveto 
spoved. Med in po njej, pa bo priložnost 
za sveto spoved. Redno spovedovanje na 
Jesenicah je pol ure pred večerno sveto 
mašo in pred nedeljskima svetima ma-
šama, ob petkih in sobotah pa eno uro 
pred sveto mašo. Spoved veroučencev 
pred božičnimi prazniki bo v 2. adven-
tnem tednu v času veroučne ure. 

Pri Svetem Križu je priložnost za sveto 
spoved pred nedeljsko sveto mašo, še po-
sebej pa povabljeni na 3. in 4. adventno 
nedeljo od 8. ure do pričetka svete maše. 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Z božično devetdnevnico pričnemo v 

ponedeljek 16. decembra ter jo zaključili 
v torek 24. decembra s sveto mašo na sve-
ti večer ob 18. uri. V času devetdnevni-
ce bodo svete maše na Jesenicah zvečer 
ob 18. uri, razen v nedeljo. Pri Svetem 
Križu pa v četrtek ob 17. uri. K božični 
devetdnevnici naj še posebej redno hodi-
jo veroučenci, lepo povabljeni tudi starši. 
Otroci bodo vsak večer prejeli ovčko in 
liturgični listek. 

MARIJO NOSIJO
Marijo nosijo je pobožnost, ki nas spo-

minja na Marijino in Jožefovo iskanje pre-
nočišča v Betlehemu, ko ju nihče ni želel 
sprejeti. Ne storimo tudi mi enake napake, 
temveč pokažimo, da želimo biti gosto-
ljubni in radi sprejmimo Marijino podobo 
v svoj dom, saj s tem v resnici sprejme-
mo 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 sli-
ko. 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, lah-
ko se molijo litanije ali kakšno drugo moli-
tev. Marijino podobo prinesite v cerkev, da 
jo po sveti maši prevzame druga družina 
gostiteljica. Pobožnost bo potekala v času 
božične devetdnevnice. Na 1. adventno 
nedeljo, 1. decembra smo pri jutranji sveti 
maši blagoslovili Marijino sliko, ki bo ro-
mala po Hrušici. Na 3. adventno nedeljo, 
15. decembra, bomo pri drugi sveti maši 
ob 10h na Jesenicah blagoslovili Marijino 
sliko, ki bo romala po Jesenicah. 

Družine, ki ste pripravljene sprejeti 
Marijino sliko, pokličite Polonco Šimnic, 
ki vas bo vpisala na seznam: 

telefon: 04/586 10 77
gsm: 031 302 930
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Na Hrušici pa pokličite Ireno Stevano-
vič na

telefon: 04/587 20 98
gsm: 031 248 163

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA – 
NEDELJA 22. DECEMBRA

Pred 27 leti so skavti prvič prinesli luč v 
Slovenijo pod geslom »Mir je čas brez voj-
ne«. Sporočilo je bilo takrat predvsem od-
mevno 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 bližnje-
mu – že od samega začetka je bila akcija 
ustanovljena z namenom, da bi pomagali 
otrokom, ki potrebujejo pomoč. V nada-
ljevanju 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 lah-
ko skupaj zgradimo velik ogenj ljubezni, ki 
ga ne bo mogel pogasiti noben nemir.

K nam bodo v nedeljo 22. 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 ogrože-
nim mladim in ureditvi skavtske sobe v 
pastoralnem domu v župniji Breznica.

TRIJE SVETI VEČERI
Božični čas je milostni čas, ko nas pra-

znik Gospodovega rojstva vsako leto spo-
minja, da nas Bog tako ljubi, da je poslal 
svojega edinorojenega Sina na svet, da bi 
se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, am-
pak imel večno življenje (prim. Jn 3,17) 
Nevidni Bog postane viden, da ga more-
mo 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 kadi-
lom pokadimo domačo hišo (stanovanje) 
in vse druge prostore, kjer živimo. S tem 
dejanjem izpovemo, da je Bog stvarnik in 
vzdrževalec vsega, da morejo tudi gmotne 
stvari pomagati k človekovemu izpopol-
njevanju in služenju Bogu, da bo nastal 
nov svet po posebnem Božjem posegu. 
Hkrati kličemo Božje varstvo v naše vsak-
danje življenje. Blagoslovi se najprej in 
predvsem ozirajo na Boga in poudarjajo 
njegovo veličino in dobroto; ker pa posre-
dujejo Božje darove, se ozirajo tudi na lju-
di, ki jih Bog s svojo previdnostjo vlada in 
varuje; usmerjeni so pa tudi na ustvarjene 
reči, ko Bog z njihovo obilico in raznovr-
stnostjo blagoslavlja človeka.
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POLNOČNICA
Božično praznovanje se začne s pol-

nočnico. K sveti maši se zberemo sredi 
noči, kar simbolno predstavlja, da Jezus, 
ki je prava Luč, prihaja v temo in zaradi 
Njega je »še noč svetla kakor dan«. Sprej-
mimo Luč v svoje življenje! Na božični 
dan bodo poleg polnočnice še svete maše 
ob 8h in 10h na Jesenicah, ob 8:30h pri 
Svetem Križu ter ob 15h v domu Franceta 
Berglja. 

RAZPORED SVETIH MAŠ MED 
BOŽIČNIMI PRAZNIKI

26. december – Sveti Štefan:
- Jesenice ob 9:00
-Sveti Križ ob 8:30
31. december – 2. sveti večer:
- Jesenice ob 18:00
1. januar – Marija, Mati Božja:
- Sveti Križ 8:30
- Jesenice ob 18:00

VERSKI TISK
Vabimo vas, da se tudi v prihajajočem 

letu naročite na verski tisk. Letna naroč-
nina znaša:

Družina: 119,60 € (če plačate do konca ja-
nuarja 2020 pa le 112,42 €)

Ognjišče: 33,50 € (naročniki po pošti pa 
34,30 €)

Mohorjeve knjige: 49 € (prednaročilo šest 
knjig za 2021), redna cena 69 €, samo 
Mohorjev koledar – 18 €, redna cena 20 €

Prijatelj – 12,60 €
Božje okolje – 26,40 €
Misijonska obzorja – 9 €

SREČANJE PROSTOVOLJCEV 
SLOVENSKE DOBRODELNE 

USTANOVE KARITAS 2019 NA SLOMU
Spet je leto naokoli.  Za nas sodelavce  

Karitas je minilo kot bi trenil. Za vse tis-
te, ki pa čakajo na našo pomoč in stojijo 
v vrstah za kos kruha, pa dneva ni in ni 
konca. Srečali smo se na Ponikvi pri Ce-
lju. Vsako leto se zberemo  v cerkvi sv. 
Martina na Slomu, rojstnem kraju  bla-
ženega  škofa Antona Martina Slomška. 
Prostovoljci radovljiške dekanije se med 
seboj že kar poznamo,  zato je bila vožnja 
z avtobusom   zelo prijetna. Naš duhov-
ni vodja  Martin Golob, župnik v Srednji 
vasi  pri Bohinju, pa je poskrbel, da smo 
se že med vožnjo pripravili na molitveno 
uro pri kateri bomo prosili za moč, da 
bomo znali  in hoteli še naprej pomaga-
ti ljudem, ki so potrebni pomoči. Kratek 
postanek na Trojanah nam je pomagal pri 
telesni okrepitvi.

Letošnje geslo  v tednu Karitas je:  
DOBRO IZ VSAKEGA SRCA. Vsa-
ko človeško srce je poklicano k dajanju 
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in razdajanju, a le malo ljudi to res zna 
udejanjiti. Tudi čas, ki ga namenimo, da 
prisluhnemo težavam,  prijazna beseda, 
dobra misel, dobre želje, dobra 
molitev, dobra beseda, predvsem 
pa dobra dejanja, vse to lahko 
pride iz našega srca. Bilo nas je 
več kot tisoč, pa prav vsak je bil 
sprejet s pozdravom domačih 
prostovoljcev, ki so nas postregli 
s toplo pijačo in kruhom.

Molitvena ura pred mašo je 
bila oblikovana tako, da je bilo 
predstavljeno življenje A. M. 
Slomška , vmes pa smo  peli pe-
smi , ki so bile  primerne  njego-
vemu  življenju. Nekaj trenutkov 
tišine pred sveto mašo, pa nas je 
opomnilo, da smo zbrali misli 
da smo tukaj z istim namenom. 
Zahvalili se bomo Bogu  za srce, 
ki nam ga je dal, da služimo Nje-
mu  in se razdajamo drugim. 
Sveto mašo je daroval predse-
dnik Slovenske  Karitas nadškof  
Alojzij Cvikel.  V nagovoru se je zahvalil 
za delo, ki ga opravljamo in poudaril naj 
se še naprej trudimo, da ostanemo zvesti 
srcu, ki v sebi  nosi ljubezen do bližnje-
ga. Na koncu nas je spet združila pesem 
Marija skoz življenje, voditi srečno znaš. 
Polni spodbud in idej za delo, smo se od-
peljali  proti Celju na kosilo. Kljub množi-
ci obiskovalcev so nas v sejemski dvorani 
postregli  skoraj vse naenkrat. Spet pro-
stovoljci.

Prijeten klepet s sodelavci Karitas iz 

drugih krajev, nam je zapolnil čas, da smo 
pričakali koncert  Klic dobrote, ki ga or-
ganizira Slovenska Karitas.  Vsi nastopa-

joči na tem koncertu so darovali svoj čas 
in talent z enim samim namenom:   zbrati 
čim več denarnih  prispevkov, ki se zbi-
rajo na računu Karitas. Ta sredstva se čez 
vse leto razdeljujejo med ljudi, ki zaprosi-
jo za pomoč. Namenjena so družinam v 
stiski,  otrokom in mladim, da jih revšči-
na nebi zaznamovala za vse življenje.

Pot proti domu, polno lepih vtisov in 
v zahvalo Bogu za dan smo sklenili z mo-
litvijo.

Urška Lavtar
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MOLITVENA SKUPINA 
JEZUSOVEGA USMILJENEGA 

SRCA ZA DUŠE V VICAH
Od konca novembra deluje v župniji 

na Jesenicah molitvena skupina, ki pose-
bej moli za duše v vicah. Molitvena sreča-
nja bodo enkrat mesečno ob ponedeljkih 
po sveti maši. Naslednje srečanje bo 16. 
decembra. Odlomek prepisan iz čudovi-
tega pričevanja CATALINE, laične misi-
onarke Evharističnega Srca Jezusovega, 
o sveti mašni daritvi: „To so uboge duše 
iz vic, ki čakajo na vaše molitve, da bi se 
odpočile in olajšale svoje trpljenje. Ne 
prenehajte moliti za njih. Te uboge duše 
bodo molile tudi za vas, a same za sebe 
ne morejo ničesar več storiti. Vi ste tisti, 
ki lahko pomagate tem ubogim dušam, 
da se odrešijo ognja vic, da prispejo do 
večnega gledanja Boga in, da se lahko ve-
selijo za vedno.“ In ko duhovnik podeli 
na koncu svete maše blagoslov, in ko se 
pokrižamo, enostavno mislimo na to, da 
je blagoslov, katerega prejemaš v svojem 
življenju iz posvečenih rok duhovnika, 
lahko bil zadnji. Ne veš ali boš umrl ali 
ne, ko prideš iz cerkve. In prav tako ne 
veš, ali boš imel še eno priložnost, pre-
jeti duhovnikov blagoslov. Te posvečene 
roke, ti dajejo blagoslov v imenu PRES-
VETE TROJICE...In zato je bolj kot prav, 
da ta znak križa napraviš s spoštovanjem 
in pobožnostjo, kakor, da je zadnjikrat v 
tvojem življenju.

 Irena Stevanovič, molivka

SLAVILNI VEČERI V ŽUPNIJSKI 
CERKVI NA JESENICAH

Povabljeni vsak petek po sveti maši k 
slavljenju Boga s pesmijo, besedo, tišino 
in poslušanju, kaj mi Gospod govori po 
svoji besedi. S tem bomo klicali njegov 
blagoslov na nas osebno, na naše drage, 
župnije in celotno Cerkev. Pridi Sveti 
Duh in prenovi naša srca, da bo v njih 
veselje! Pridi in spoznavaj moč Svetega 
Duha, moč živega Boga! 

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA 
POLJSKO OD 30.4. DO 3.5. 2020

V času prvomajskih počitnic bo orga-
nizirano štiridnevno romanje na Poljsko. 
Ogledali si bomo Krakow, Marijino sre-
dišče v Częstochowi, Wielicka - rudnik 
soli, Auschwitz – koncentracijsko tabo-
rišče in Wadowice - rojstni kraj svetega 
papeža Janeza Pavla II. 18. maja bo ravno 
obhajal 100 rojstni dan! Namen romanja 
bo tudi za  našega diakona Martina Le-
bana pred njegovo novo mašo. Odhod 
avtobusa bo v četrtek ob 5h, vrnemo pa 
se v nedeljo zvečer. Cena romanja je 300€ 
na osebo. Prijave na romanje že sprejema-
mo v župnijski pisarni. Ob prijavi prosim 
poravnajte tudi akontacijo 50€. Komur se 
zdi bolje, lahko romanje  v župnijski pi-
sarni poravna tudi po obrokih po 50€ me-
sečno: 6 obrokov od decembra do maja. 

V OČETOVO HIŠO SO ODŠLI:
Jože Kastelic ( Ruparjeva), Miroslav Raz-

tresen (Tomšičeva), Silva Kužnik (Titova)



ŽUPNIJSKA PISARNAŽupnijski 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 
oskrbovana iz župnije Jesenice

SVETE MAŠE KRŠČEVANJE

CERKVENA POROKA

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

• pon: po večerni sv. maši ob 18.30

• tor: 8.00 - 9.00

• sreda po večerni maši ob 18:30

• ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   8.30

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

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 19.30 
obisk bolnikov - čet: 19.00 

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.

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO

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

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC DECEMBER 2019
• Načrtovanje karitasovih sodelav-

cev bo v ponedeljek 9. decembra 
po sveti maši v župnišču.

• V ponedeljek 16. decembra se prič-
ne Božična 9-dnevnica. Zato bodo 
vse svete maše med tednom zvečer 
ob 18. uri.

• Molitvena skupina za duše v vicah 
moli po sveti maši v cerkvi v pone-

deljek 16. decembra.
• Slavilni večeri so ob petkih po ve-

černi sveti maši v cerkvi do 19:30.
• Darovanje »ofer« za potrebe naše 

cerkve bo na božični dan 25. de-
cembra

• Blagoslov otrok bo v nedeljo 29. 
decembra na praznik Svete Druži-
ne.

BRALCI BOŽJE BESEDE:
december 7.30 10.00

Brezmadežno spočetje DM 
8. 12.

MARTINA NEMEC
ALOJZIJA RAVNIK

GABER ŠUŠTARŠIČ
METKA ŠUŠTARŠIČ

3. adventna nedelja 
15. 12.

ANI KONIG 
 POLONCA ŠIMNIC

ANKA LIČOF
 SARA ĐUKANOVIĆ

4. adventna nedelja 
22. 12.

ANAMARIJA DIJAK 
META RAKOVEC

MIRO LEBAN
CIRILA LEBAN

Sveti večer 
24. 12. ob 18h 

KLEMEN VOLČINI
VESNA VOLČINI

Božič 
25. 12.

MARIJAN PETRIČ
 OLGA PETRIČ  

NIVES REGEIS
SARA ĐUKANOVIĆ

Sveta Družina
29. 12.

BOŠTJAN GLUHAR  
TADEJA GLUHAR 

SIMONA KOMLOŠI
MOJCA LUZNAR


