
In oznanjal je:
»Za menoj pride

močnejši od mene in
jaz nisem vreden,

da bi se sklonil pred njim
in odvezal jermen

njegovega obuvala.
Jaz sem vas krstil z vodo,

on pa vas bo krstil
s Svetim Duhom.«

(Mr 1,7-8)

št. 24 ∞ 23. nov. 2014

Beseda živega Boga 
ZA 1 . IN 2 . ADVENTNO NEDELJO

Čujte torej, zakaj ne veste,

kdaj pride hišni gospodar, 

ali zvečer ali opolnoči

ali ob petelinjem petju

ali zjutraj, da vas

ob nenadnem prihodu

ne najde spečih.

Kar pa vam pravim,

pravim vsem: »Čujte!«

(Mr 13,35–36)

Zahvaljen, Gospod,
za spodbudo k čuječnosti.

Če boš prišel zvečer,
nas boš našel dremave.

Če prideš opolnoči,
bomo še na plesišču.

Ko potrkaš ob petelinjem petju,
nas bo vsrkavala vase

toplota mehke postelje.
In če prideš ob zori,

bomo nejevoljni,
da nas budiš iz sna.

Vseeno pridi kadar koli.
Pričakujemo te grešni,

da nas obsiješ s svojo svetlobo.

B. Golob, 
Zahvala za božji kruh



IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE

Devetdnevnica za Brezmadežno 
se prične 29. novembra. S to lepo po-
božnostjo, ki traja devet večerov pred 
praznikom Marijinega brezmadežne-
ga spočetja, se pripravimo na ta lep 
praznik, obenem pa pričnemo z njo 
adventni čas, ki nas pripravlja na 
božič, Jezusovo rojstvo. V tem času 
so dolgi večeri. Ali bi jih lahko lep-
še preživeli, kot da z Marijo pripra-
vljamo svoja srca na prihod Boga, ki 
edini more prinesti v naša srca mir 
in srečo? Toplo vabljeni vsi, ki želite 
lepo doživeti advent in božič. Vablje-
ni šolarji, ki boste do 18. ure že opra-
vili razne druge dejavnosti, vabljena 
mladina, da se priporočite in izročite 
v najboljše varstvo, v varstvo Marije, 
ki zna najbolje vodite vaš mlad čol-
nič življenja, vabljeni pa tudi starši 
in starejši, ki imamo polno skrbi ne 
le zase, ampak tudi za mlajši rod, da 
vedno znova prosimo za vse, ki jih 
imamo radi in jih izročamo v Božje 
varstvo.

Vsak večer bomo 15 minut pred 
18. uro imeli vajo za ljudsko petje, ki 
mora vedno bolj postajati petje vsega 
Božjega ljudstva.

Ob 18.00 bomo vedno pričeli z de-
vetdnevnico in nadaljevali s sveto 
mašo, ki jo sklenemo s kratkimi peti-
mi litanijami po različnih napevih.

Birmanske skupine – vsak večer 
je druga skupina vabljena k tej po-
božnosti in bo pri njej sodelovala s 
petjem in prošnjami. Prvi večer, 29. 
11., naj pride skupina iz Vidma, 30. 
11. skupina birmancev iz Ponikev in 

Predstrug, v soboto, 31., skupina iz 
Podpeči in Bruhanje vasi, v ned., 1. 
12. Ilova Gora, Zdenska vas in Ho-
čevje, 2. 12. Kompolje, 3. 12. Zagorica 
in Mala vas, 4. 12. pa Cesta.

Teden KARITAS traja od nedelje 
Kristusa Kralja do 1. adventne nede-
lje. V sredo, 26. 11., je v Celju dobro-
delni koncert KLIC DOBROTE, ki ga 
prenaša tudi TV in radio. Na 1. adv. 
nedeljo je po vseh župnijah darovanje 
za KARITAS. Od nabirke damo dve 
tretjini škofijski KARITAS, ena pa 
ostane župnijski. Kdor bi želel dati 
kak večji dar in biti oproščen davka, 
lahko to prinese v nedeljo v pisarno 
KARITAS in bo dobil potrdilo. Po-
novno lepo vabljeni, da bi namenili 
del dohodnine za žup. KARITAS, ki 
naredi neverjetno veliko za tiste med 
nami, ki živijo v pomanjkanju.

  
Adventni koledar, ki ga bodo do-

bili vsi šolarji, naj pomaga šolarjem 
in vsej družini pri pripravi na bo-
žič. Skupno zvečer preberite zgodbo 
za določen dan, vadite se pa tudi v 
odpovedi in dobrih delih. Ni tako po-
membno, koliko zberemo za otroke v 
misijonih, pomembno pa je, da vsak 
otrok čuti hvaležnost, da mu ničesar 
ne manjka in da lahko tudi on nare-
di svojemu vrstniku v Afriki, Aziji 
ali Južni Ameriki veselje. Svoje da-
rove, ki jih boste zbirali cel advent, 
boste kot vsako leto prinesli na pra-
znik svetih treh kraljev k maši, da jih 
bomo oddali v misijonski pisarni.



Miklavž, svetnik dobrote, obhaja 
god 6. decembra. S posebno nestrpno-
stjo ga pričakujejo otroci, saj nikoli ne 
pozabi nanje. Tudi letos bo v dvorani 
Jakličevega doma miklavževanje, in 
sicer 5. decembra ob 17.00. Starše, ki 
želite, da jih Miklavž pokliče in jim 
da darilo, prosimo, da otroke prijavi-
te v župnišču do 1. decembra in pri-
spevate za darilo 5 evrov.

Tudi starejšim bi radi izkazali lju-
bezen in spoštovanje, zato župnijska 
KARITAS in RDEČI KRIŽ pripravlja-
ta za vse starejše darilca in jih bodo 
člani obiskali okoli sv. Miklavža.

Srečanje birmanskih animator-
jev z voditeljema duhovnih vaj za bir-
mance bo v soboto, 29. 11., ob 19.00 v 
župnišču. Vsi se tega srečanja udele-
žite, da se boste dogovorili vse o du-
hovnih vajah v februarju.

Postavitev v službo izrednih de-
livcev sv. obhajila Toneta Novaka 
in Milana Blatnika bo na prvo ad-
ventno nedeljo pri župnijski maši ob 
pol osmih. Kot smo vam že poveda-
li, je na predlog ŽPS g. škof Andrej 
Glavan že v maju pooblastil oba pre-
dlagana člana naše župnije za dobo 5 
let, da smeta deliti sveto obhajilo ver-
nikom, kadar jih je večje število, in 
da lahko neseta obhajilo bolnikom na 
dom. Počakali smo, ker je imel Milan 
v gozdu nesrečo, sedaj pa je, hvala 
Bogu, spet zdrav. V molitvi pri uved-
bi bomo slišali, da naj si prizadevata, 
da bosta vzor krščanskega življenja 
po veri in vedenju, da bosta, tako kot 
vsi verni, skrbno živela iz skrivno-
sti edinosti in ljubezni, kajti eno telo 
smo vsi, ki smo deležni enega kruha 
in enega keliha.

Priprava na krst bo za vse, ki že-
lite krstiti otroke v nedeljo, 7. decem-
bra, v četrtek, 27. 11., ob 19.00.

Verouk za prvoobhajance in nji-
hove starše bo v nedeljo, 30. novem-
bra, po pol enajsti maši v župnišču.

Žegnanje v Podgori bo v nedeljo, 
7. decembra, z mašo ob pol enajstih.

Zahvala vsem, ki ste darovali na 
zahvalno nedeljo za ogrevanje cerkve 
in veroučnih prostorov. Na Vidmu ste 
darovali 1455 evrov, v Ponikvah pa 
230 evrov.  Bog vam povrni!

Prošnja  

V Kompoljah so bili mnogi spet 
prizadeti od poplav. Dve družini bi 
rabili omare za obleko. Če jih kdo 
lahko pogreša in  jih podari, bosta 
zelo hvaležni.

Ob smrti svojcev  
so darovali:

✝ 
Ob smrti IRENE GLAČ je daroval 

mož Jože dar za cerkev in za 5 maš. 
Enako je darovala mama Majda. Sin 
Jožko in hčerka Renata sta dala dar 
za cerkev in vsak po 3 maše. Sestra 
Sabina je dala dar za cerkev in za 2 
maši. Mama Slavka, Franci in Ro-
bert so dali dar za cerkev in za 5 maš, 
Vendraminovi iz Škofje Loke pa za 1 
mašo.

✝
Ob smrti TEREZIJE JAMNIK so 

darovali Jože, Janez, Tone, Marija in 
Slavko dar za cerkev in za gregorjan-
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ske maše. Dar za cerkev in po 2 maši so darova-
li: Jože in Mojca Goršič, Lojzka Lovšin, Marija iz 
Ambrusa, Janko Žgajnar, družina Godec in Marija 
Zupančič s Ceste. Vaške žene so dale dar za cer-
kev in za 3 maše. Dar za cerkev in po 1 mašo so 
darovali: druž. Kastelic, I. G., druž. Rebolj, druž. 
Trope, starši Žnidaršič, Potokarjevi, Mala Račna, 
Rozi in Rafko iz Znojil, Boštjančičevi s Ceste in 
Culjkarjevi iz I. G. Za 2 maši sta dala Janez in 
Marjana Kastelic.

Dar za cerkev so da-
rovali: Sprutovi, I. G., 
Martinovi, I. G., druž. 
Hostnik, Grosuplje, 
druž. Hribar, Grosuplje 
in molitvena skupina.

Dar za cerkev in za 
KARITAS ter za 1 mašo 
je dala zakonska skupi-
na in prijatelji. 

Po 1 mašo pa so dali: 
druž. Novak, Velike 
Pece, Pajkovi, I. G., Ko-
privčevi, Mala Račna, 
Jože in Marija Škrjanc, 
Grosuplje, druž. Ka-
stelic ml., I. G., Franc 
Tomšič, Škofljica, druž. 
Jamnik, Mlačevo, Ma-
rija Strah, Shawishe-
vi, Ivančevi, Ponikve, 
Kraljevi, Zg. 51, Marti-
na Pugelj, Cesta, Tone 
Nose, Predstruge, Slav-
ka Cimerman, Mari-
ja Lenarčič iz Ponikev, 
Fani Šporar., M. v., in 
Omahnovi, Cesta. 

Pon. 24.11.
Viet. Muč.

Vid.
Pon.

7.30
18.00

Roza in Stane Ponikvar, Predst.
Vsi Grudnovi

Tor. 25. 11.
Katarina Al.

Vid.

Kom.

18.00

18.00

Terezija Jamnik, 8. dan
Franc in Marija Novak, B. v., 10.
Stanislav Žnidaršič, 8. dan

Sre. 26. 11.
Leonard P.

Vid. 7.00 Mimi Francelj, M. v., obl.
Slavka Miklič

Čet. 27. 11.
Modest, Virgil

Vid.

I. G.

18.00

18.00

Irena Glač, 8. dan
Vsi Sprutovi, M. v.
Rudolf Goršič

Pet. 28. 11.
Katarina L.

Vid. 19.00 Nežka in Franc Zrnec, obl.
Anton Erčulj

Sob. 29.11.
Filomen

Vid.
Kom

18.00
18.30

Antonija Kovačič, Zg., obl.
Marija Prijatelj, obl.

Ned. 30.11.
1. ADVENTNA

Andrej, ap.

Vid.
Pon.
Vid.
Vid.

7.30
   9.00
 10.30
 18.00

Za farane
Slavka Vidmar, obl.
Janez Novak, V. 32c
Jože Žnidaršič in sin Stane

Pon. 1. 12.
Edmund

Vid.
Pon.

18.00
 18.00

Miroslav Miklič, C., obl.
Jože Volf, P. 12 A

Tor. 2. 12.
Vivijana

Vid.
Kom.

18.00
18.00

Rozalija Maslo, V., obl.
Brat in starši Grandovec, obl.

Sre. 3. 12.
Frančišek Ks.

Vid. 18.00 Jože in Frančiška Zajec, V., obl.
Terezija Jamnik

Čet. 4. 12.
Janez D.

Vid.
Vid.

18.00
18.00

Ivan in Frančiška Kaplan, V.
Starši in Danijela Grm, M. v., obl.

Pet. 5. 12.
Sava

Vid. 18.00 Danijela Volek, Zg., obl.
Irena Glač

Sob. 6. 12.
Miklavž

Vid.
Kom.

18.00
 18.30

Dušan Erčulj, Vid., obl.
Marija Vodičar, obl.

Ned. 7. 12.
2. ADVENTNA

Ambrož

Vid.
Pon.
Vid.
Pdg.
Vid.

   7.30
9.00

10.30
10.30
18.00

Starši in brat Anton Klinc
Starši Prhaj  ‒ Slivarjevi
Tone Šporar, M. v., obl.
Za sosesko
Zevnikovi, B. v., obl.


