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Tistim, ki bi se radi odpravili na pot, ki 
bi radi poiskali nove možnosti življenja, 

nova temeljna stališča, nova obzorja, tistim, 
ki se ne marajo sprijazniti s tem, da je pač 
tako in se ne da in ni mogoče pomagati,

tistim, ki bi se radi spremenili in si razširili 
svoje obzorje, svoje meje, svojo razgledanost, 
tistim, ki bi radi takšno življenje začeli in ga 

nadaljevali ter se prepustili njegovi besedi, tem je namenjen duhovno 
bogat adventni čas, ki smo ga začeli na 1. adventno nedeljo.

Naj bo ta adventni čas res čas notranje prenove, ko bomo preko 
osebne molitve, spovedi in dobrih del svoja srca pripravili na Njegov 
prihod za božične praznike. Naj nam k temu pomagajo dogodki v ad-
ventnem času: sv. Miklavž, Brezmadežna, Marija romarica in božična 
devetdnevnica, h kateri vabim vse veroukarje in še posebej letošnje 
birmance in prvoobhajance. Naj bo za nas vse res duhovno bogat ad-
ventni čas.

december    2022/šte vilka    10/leto   XXXIX
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 UVODNIK

PRIDI, DA PRIDI

Pridi, da, pridi, moj Bog. Pridi s 
svojim ognjem in me razžari, 

pridi s svojim dihom in me poživi, 
pridi s svojo močjo in me vzravnaj, 
pridi s svojo ljubeznijo in me na-
polni z navdušenjem.

Pridi, da, pridi, Bog sveta, pridi 
v številnih prerokih, ki izzivajo in 
ne dopustijo miru. Pridi v Jezusu Kristusu, ki zdravi rane in vse oživlja. 
Pridi v vseh ljudeh, ki ljubijo in iščejo mir. Pridi v vseh stvareh, s kate-
rimi se srečujem, pa vendar ostajajo tuje. Pridi, da, pridi, moj Bog, in 
naredi iz tega sveta svoj dom. Anton Rotzetter

BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV

Odprimo srca in sprejmimo Novorojenega

Božič je praznik rojstva Božjega sina. Lukov evangelij skoraj mimo-
grede pove, da za sveto družino v prenočišču ni bilo prostora (Lk 

2,7). Temu dejstvu se čudimo. Morda je bil vzrok za to pomanjkanje 
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sočutja ali strah pred tujci, lahko je bil razlog tudi v neobčutljivosti za 
stisko bližnjega.

Ob tem se samo od sebe pojavi vprašanje, kako bi bilo, če bi Jožef 
in Marija potrkala na naša vrata. Bi našli prostor zanju in bi ju sprejeli? 
Na videz naključno novico o pomanjkanju prenočišča, ki je sveto dru-
žino prignala v hlev, evangelist Janez poglobi in poudari, da je prišel 
med svoje, vendar ga njegovi niso sprejeli (Jn 1,11).

Božič nas vabi, da se usta-
vimo, pomislimo nase in na 
svoje življenje. Kakšni so od-
nosi, koliko časa si vzamemo za 
družino, zase in za Boga? Kako 
praznujemo? Pomembno je, 
da prepoznamo njegov prihod 
in da praznovanje v nas obro-
di duhovne sadove, za kar moramo odpreti vse čute in pogled v luči 
vere. Spodbudo za spremembo in rast lahko najdemo pri sv. Pavlu, ki 
poudarja, naj se ne prilagajamo temu svetu, ampak se preobražamo z 
obnovo svojega uma, da bomo lahko spoznavali, kaj hoče Bog, kaj je 
dobro, njemu všeč in popolno (Rim 12,2).

Sv. Pavel govori o prenovi naše notranjosti. Spreobrnjenje, h katere-
mu smo povabljeni, mora segati v globino našega odnosa z resnično-
stjo o nas samih. Prosimo Gospoda, da bi postali pozorni na njegovo 
navzočnost, da bi slišali, kako tiho, a vztrajno trka na vrata našega bitja. 
Molimo, da bi v notranjosti ustvarili prostor zanj. Prosimo, da bi Novo-
rojenega prepoznali v tistih, po katerih nas najbolj nagovarja; to je po 
otrocih, trpečih, beguncih, obrobnih in revnih tega sveta. 

V imenu slovenskih škofov vsem duhovnikom, redovnicam in re-
dovnikom, krščanskim občestvom, Slovencem doma in po svetu ter 
drugim krščanskim Cerkvam in skupnostim želim blagoslovljen božič. 
Naj nam praznovanje rojstva Božjega sina prinese miru, veselja in no-
vega upanja.

Msgr. dr. Andrej Saje, 
novomeški škof in predsednik SŠK
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KARItAS

Hvala za vsak vaš dar, ki ste ga namenili za Karitas. S svojim darom 
pomagamo socialno ogroženim družinam in posameznikom, 

starejšim, bolnim in brezdomcem.
V soboto, 10. decembra je bila ob 9. uri na Rakovniku sv. maša, ki je 

bila namenjena pripravi starejših in bolnih na adventni čas in božične 
praznike.

V adventnem času lahko malo več časa namenimo starejšim, bol-
nim in osamljenim: lahko jih obiščemo, pokličemo po telefonu, jim 
prisluhnemo, zanje molimo ali pošljemo voščilo. Hvala še enkrat, želi-
mo vam lepo duhovno pripravo na božič.

Marinka Gaberšek, Župnijska karitas Rakovnik

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK,  
Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v decembru v četrtek, 22. 12. 2022 od 
17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!

NAMENItEV DELA DOHODNINE ZA ŽUPNIJO

Po Uredbi o imenu dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 
155/2021, z dne 29. 9. 2021) so na seznam dohodninskih upravi-

čencev uvrščeni vsi sestavni deli Katoliške Cerkve, se pravi, tudi vse 
župnije. To pomeni, da vsaka župnija lahko prejme namenski del do-
hodnine. V kolikor bi želeli del vaše dohodnine nameniti naši župniji, 
v obrazec, ki ga najdete na mizi za tisk, vnesite svoje podatke, ga pod-
pišite in ga pošljite na: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, pp 107, 
1001 Ljubljana, ali pustite v vratarnici Majcnove hiše, pa bomo potem 
tako zbrane obrazce skupaj oddali na FURS. Namenitev dela dohodni-
ne lahko oddate tudi preko spleta na portalu: https://edavki.durs.si. 

Rok za oddajo izjav je 31. december. Vsem, ki se boste odločili, da 
nam namenite del svoje dohodnine, se že vnaprej iz srca zahvaljujemo.
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ZDRUŽENJE MARIJE POMOČNICE RAKOVNIK

Spoštovani župljani!

V jeseni smo začeli novo sezono srečevanj Združenja Marije Po-
močnice na Rakovniku. Srečujemo se na spominske dneve Marije 

Pomočnice, vsakega 24. v mesecu, po naslednjem programu:
	z 8.30 izpostavitev Najsvetejšega in molitev rožnega venca;
	z 9.00 Sveta maša s homilijo;
	z 10.00 srečanje v kapeli Andreja Majcna, kjer imamo pogovor, 

premišljevanje in informacije ter na koncu druženje.
Združenje je ustanovil sv. Janez 

Bosko leta 1869, in je bila druga 
uradna skupina, ki jo je ustanovil. 
Po njegovi preroški zamisli naj bi 
številnim kristjanom (posame-
znikom in družinam) pomagalo k 
bolj poglobljenemu krščanskemu 
življenju. Člani združenja so del 
salezijanske družine zaradi pobo-
žnosti do Marije Pomočnice, so-
delovali naj bi pri don Boskovem 
poslanstvu za mladino. Pospeše-
vali naj bi češčenje Jezusa v Naj-
svetejšem zakramentu, ter širili 
pobožnost do Marije Pomočnice 
v don Boskovem duhu.

Člani se v Marijini šoli učimo 
poslušanja in molitve, da bomo 
vedno bolj rodovitni v dobrih delih in ob Marijinem zgledu napredo-
vali v krščanskem življenju. Marija nas varno vodi k Jezusu. Zato pri-
srčno vabljeni vsi tisti, ki gojite iskreno pobožnost do Marije Pomočni-
ce in Jezusa v evharistiji, da se nam pridružite.

Za ZMP Rakovnik 
Jana Albert
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3. SREČANJE SKUPINE MIR

Čeprav smo še kar oddaljeni, se vseeno zanesljivo in počasi bližamo 
našemu stotemu srečanju. Torej, smo še kar na začetku. In kakor 

se za začetek spodobi, smo se na novembrski moški skupini MIR spo-
minjali našega pra prednika Adama. Kakor je dobro znano, je poleg 
glavne oslarije naredil še kup manjših, da o njegovem sinu niti ne go-
vorimo. No, no, počasi, nismo še tam. Nas je zanimala predvsem ena 
Adamova čudaška navada, da se je, ko ga je Bog hotel kaj vprašati, in 
Bog je vedno takšen, Adam vedno nekaj izmotaval, se je šel skrivalnice 
in kazal s prstom na svojo družico, pa saj bi na koga drugega, a prav 
veliko izbire žal ni imel. Uboga Eva! Da bi preverili, ali smo v preteklih 
tisočletjih že kaj napredovali, smo si za to srečanje zastavili naslednja 
vprašanja: Kje sem? Kakšen sem? Kaj sem?

Ena od misli je bila, da se moramo nehati skrivati. Samo če si upam 
sprejeti svojo goloto, sprejeti se takšnega, kakršen trenutno sem, raz-
dvojen, močan in šibek, poln strasti in strahopeten obenem, bom zorel 
v moškega. S tem, ko smo si v manjših skupinah zaupali, kaj si je vsak 
pri sebi odgovoril, smo preko poslušanja drugega iskali pogum za to, da 
prevzamemo odgovornost za svoj trenutni položaj.

Ali ni pred nekaj deset stoletji pred nami nekaj podobnega storil tudi 
sam Sin Boga? Zato je smiselno, da človek vedno bolj posnema Boga in 
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postaja kot Bog. To je prava poklicanost človeka. V tem prepoznavamo 
nekaj bistveno moškega. Vsak moški je podoben Stvarniku. V tem je 
njegovo največje dostojanstvo. Ustvarjalen je kot Bog. Njegova naloga 
je, da postaja vedno bolj podoben Bogu.

V zadnjem delu skupine je župnik Jože vsem zbranim podelil bla-
goslov in v prijetnem pogovoru z nami ostal še do konca večera. Res 
hvaležni, g. Jože! Vito

NEDELJSKA KAVICA POVEZUJE

Ljubitelji dobre kave in sproščenega pogovora se v zimskem času po-
vezujemo in družimo v prostorih SMC po nedeljski družinski maši 

ob 10.30. V zadnjem času smo se povezali tudi ob različnih aktivnostih 
ter nadgradili naše druženje. Za mlade je bilo najbolj zanimivo igra-
nje odbojke med odraslimi in najstniki. Za odrasle pa smo organizirali 
srečanje ob kavici s Petrom Končanom na temo prenove cerkve na Ra-
kovniku, na katerega je prišlo veliko ljudi, ki jih tematika zanima. 

Otroci pa so uživali ob peki piškotov in posebnem Miklavževem 
turnirju v preizkušanju piškotov in ugotavljanju skrivnih sestavin, ki 
so jih v piškote umešali Anja, Lili in Žan. Veseli pa smo, da imamo pri 
vsem skupaj podporo našega župnika Jožeta in kaplana Janeza. Aja, 
na Miklavževem turnirju v odbojki so tokrat zmagali odrasli, vendar 
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so najstniki že napovedali 
povratno igro, tako da sve-
tujemo, da tudi v bodoče s 
sabo nosite športno opre-
mo, kajti vstop v telova-
dnico je mogoč samo v či-
sti opremi. Hvaležni smo, 
da čedalje več mladih so-
deluje tudi v kuhinji in da 
je kar nekaj družin speklo 
piškote za udeležence. Se vidimo, ko se srečamo na kavici v SMC.

2. SREČANJE ŠAP IN AS

Drugo srečanje ŠAP in AS skupine je bilo spet izobraževalne nara-
ve. Najmlajši so spoznavali vloge, ki jih lahko zavzamejo v skupi-

ni. Ugotovili smo, da ne bo manjkalo voditeljev in ne zabavljačev. Tudi 
delovnih animatorjev se najde kar nekaj. Spet drugi pa so spoznavali 
pomen dobre komunikacije med animatorji in kaj vse vpliva nanjo, 
od sedaj bodo bolj pazili tudi na nebesedno komunikacijo. Medtem 
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so starejši animatorji iskali ravnotežje med nalogami, družabnostjo in 
poučnostjo skupine. V družabnem delu večera smo iskali srečo v pri-
žiganju luči, polnjenju hotela in parkirnih mestih ter štetju vagonov. 
Nekateri so imeli veliko sreče.

Decembrsko srečanje ŠAP in AS skupine je bilo v znamenju ogleda 
lučk 🎄💡v centru Ljubljane. Poleg potepanja med stojnicami🍭🥤🍿 
nas je še pred tem pot vodila k sestram salezijankam na Gornji trg. 
Lepo so nas sprejele in pogostile🍪🍬🍫 ter povedale nekaj o svojih 
začetkih in sestri Alojziji Domanjko, ki se je skupaj s sosestro prva na-
selila v njihovi sedanji hiši🏘. Ob ogledu razstave in molitvi v njihovi 
kapeli smo začutili utrip njihovega dela in poslanstva, ki je v skrbi za 
vzgojo deklet v študentskem domu in katehezi tolikih mladih v okoli-
ških župnijah. Naši mladi so z veseljem obudili spomine na sestre, ki 
so jih učile verouk. Počutje je bilo tudi zaradi tega domače in veselo👍. 
Ob slovesu pa smo se razveselili povabila, ki ga bomo v prihodnje z 
veseljem izkoristili.😀 

DUHOVNI VEČER ZA MLADE

Tokratni duhovni večer so pripravili športniki, seveda ni manjkal 
niti band, ki je s glasbeno spremljavo še popestril sam večer. Pri 
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sveti maši se nas je 
zbralo zares lepo števi-
lo, tako da smo se kot 
pravi športniki pove-
zali v eno veliko eki-
po. Pri pridigi nam je 
Janez povedal, da tudi 
vrhunski športniki že 
res da veliko trenirajo, 
ampak vedo, da jim do 
boljših rezultatov in 
uspehov pomaga tudi 
Bog. Po sveti maši je sledilo sproščeno druženje v igralnici SMC-ja, 
najbolj zagreti pa so zunaj igrali odbojko. 

ADVENtNI ORAtORIJ

Adventni oratorij in izdelovanje adventnih venčkov je popestrilo 
sobotno dopoldne pred prvo adventno nedeljo. Po lepi uvodni 

molitvi in ob čisto pravem zimzelenem adventnem venčku smo se tudi 
mi opogumili in začela se je delavnica pletenja in krašenja adventnih 
vencev. Svojo spretnosti so pokazali ne samo otroci, ampak tudi starši, 
babice in dedki. Nad vsem dogajanjem so pridno bedeli animatorji, 
ki so kot vedno vsem 
znali priskočiti na 
pomoč. Slednji so se 
izkazali tudi pri po-
strežbi slastnih pala-
čink, ki so se dobese-
dno vrtele pod roka-
mi mojstrov Klemna 
in Tadeja. Dan smo 
zaključili z igro in 
blagoslovom adven-
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tnih venčkov in to pomeni, da sedaj že komaj čakamo, da prižgemo 
prvo svečko. 

IZLEt MINIStRANtOV IN OtROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA

Izlet družin ministrantov in otroškega pevskega zbora nas je tokrat 
popeljal na Kras in v Vipavsko dolino. Začeli smo v pršutarni in vin-

ski kleti Tavčar. Po tako dobrem zajtrku smo se odpravili v Škocjanske 
jame, kjer smo nekoliko pozabili na čas, ko nam je vodička razlagala 
kaj je bilo in bo čez … let. Naslednja postaja je bil Vipavski križ, kjer 
smo obhajali sv. mašo, po njej pa imeli še voden ogled. Najbolj sta nas 
navdušili samostanska knjižnica in jedilnica. Za piko na i smo si ogle-
dali še Rupnikov mozaik v cerkvi v Vrhpolju pri Vipavi. Zadovoljni in 
navdušeni nad tem koncem Slovenije že sedaj vemo, da gremo nasle-
dnje leto spet kam. Hvala organizatorjema, Andražu in Viliju, za ču-
dovit izlet.

SREČANJE MINIStRANtOV

Ob 100-letnici inšpektorije so se na Rakovniku zbrali ministranti 
salezijanskih župnij. Vseh jih je bilo okoli 80, ker je pravi rekord 

za naš čas. Pred slovesno sv. mašo je v mladinskem centru potekal pro-
gram, ki so ga pripravili voditelji pod vodstvom Andraža Krnca. Začeli 
so z dramsko igro iz življenja sv. Dominika Savia in se nato razdelili 
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v skupine za igro, kjer so spoznavali zgodovino salezijanskega dela v 
Sloveniji.  Srečanje so zaključili ob druženju in okusnem kosilu. Takih 
srečanj si v prihodnje še želimo.

OBISK SV. MIKLAVŽA

Sv. Miklavž je obiskal tudi nas🎅🎁. Polna cerkev otrok in staršev  
se je po par letih drugačnih srečanj s sv. Miklavžem znova z vese-

ljem srečala v živo. V nagovoru je sv. Miklavž otroke vprašal, če so bili 
pridni 😇in  ob tem so glasno pritrjevali. Kot dokaz temu so do konca 
napolnili zlato knjigo📒📖 s pismi in risbami svojih dobrih del v tem 
letu. Tehniki v cerkvi so celo poskrbeli, da se je njihovo ustvarjanje in 
polnjenje zlate knjige direktno🎥 prenašalo na veliko platno. Otroška 
gledališka skupina je še pred prihodom sv. Miklavža zaigrala igro sestr-
skega nesporazuma v družini. Nebeški angeli so vse to dobro opazovali 
in se na koncu spraševali, ali jih bo sv. Miklavž vseeno obdaril. Odgo-
vora v igri ni bilo, so ga pa na nek način pozneje dali otroci, ki so na 
Miklavževo vprašanje, če je bil kdo med njimi poreden, ostali modro 
tiho, kot da bi se zavedali, da se dobro nagrajuje in slabo tudi kaznuje. 
Ker so bili poleg angelov prisotni tudi trije parklji👹, v cerkvi seveda 
ni bilo razgrajanja, razen parkljev samih. Vsem v spodbudo pa lahko 
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povemo še to, da so otroci pred obdarovanjem zelo na glas molili in se 
Bogu zahvalili za vse dobro v tem letu. Veselje in smeh otrok ob sreča-
nju s sv. Miklavžem o tako v naši cerkvi💒 še nekaj časa čutiti in tega 
smo zelo veseli. Bog poplačaj vsem sodelavcem sv. Miklavža. 👍👏😊

ADVENt V KNJIŽNICI

Božja beseda nas tako lepo vodi skozi advent. Od miru, zuna-
njega in notranjega, ki je temelj spremembe v nas, do pripra-

ve na Božji dotik in veselja ob upanju in pričakovanju izpolnitve 
tega, »za kar smo bili narejeni«. In do božiča, ki prinese udejanje-
nje našega presežnega hrepenenja v posodi vsakdanje človeškosti.  
Kot vedno so nam na tej poti v veliko pomoč knjige iz naše knjižnice. 
Vzemite jih v roke, tudi če bo to že sredi adventa, in tudi z njihovo po-
močjo prehodite pot do božiča!
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PRVA ADVENTNA NEDELJA – »MIR NAJ VLADA V TEBI«
Veliko knjig na naših policah govori o miru, predvsem o no-

tranjem. Naj opozorim le na najnovejšo, ki je izšla letos: Jean 
Claude Larchet: Epidemija novih medijev (kako novi me-
diji spodkopavajo družbo, družino in duhovni mir). Kako 
nove tehnologije spreminjajo naš odnos do skupnosti, do dru-
žine in prijateljev, predvsem pa posegajo v naše duhovno življe-

nje ter spreminjajo zmožnost umiritve ter odprtosti za duhovnost. 
O krščanskem pogledu na mir pa letos razmišljajo tudi na Duhovni 
akademiji, predavanja (do sedaj dr. Kraševec in dr. Stres) so dostopna 
tudi preko videa. https://www.teof.uni-lj.si/studij/vsezivljenjsko-uce-
nje

DRUGA ADVENTNA NEDELJA – »SPREOBRNITE SE, KAJTI 
PRIBLIŽALO SE JE NEBEŠKO KRALJESTVO« 

Da priprava na božič ni stihijska, so nam dostikrat v po-
moč priročniki in premišljevanja, ki nas vsak dan sproti vodi-
jo skozi advent. Lahko izbirate med tistimi bolj za odrasle in 
pripravo za otroke, kjer je tudi veliko zgodb in idej za božič-
ne izdelke. Božič prihaja: adventni koledar za vso družino 
in Otroci se pripravljajo na božič: leto A. Premišljevanja za 

vsak dan adventa pa predlaga Marko Kranjc v knjigi Skrivnost bo-
žiča: 24 spodbudnih razmišljanj za vsak dan do božičnega večera. 
Najlepše pa je premišljevanje filozofinje sv. Edith Stein z naslovom: Ja-
sli in križ. Kako je v krščanstvu vse nedeljiva celota, veličina in otroška 
majhnost, trpljenje in veselje učlovečenja - vse to je naša pot, pa tudi 
pot za vse človeštvo. 

TRETJA ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA VESELJA
V naši knjižnici imamo kar nekaj polic z oznako HUMOR, tako je 

za dobro voljo »pri nas poskrbljeno«. Izpostavila bi samo dve 
knjigi o veselju: Jezuit p. James Martin v knjigi Nebesa (ni)
so hec: zakaj so veselje, humor in smeh bistvo duhovnega 
življenja razmišlja o veselju, poleg pa natrese cel kup vicev 
in šal, tako da se kar pripravite na glasen smeh ob branju. 

https://www.teof.uni-lj.si/studij/vsezivljenjsko-ucenje
https://www.teof.uni-lj.si/studij/vsezivljenjsko-ucenje
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Druga pa je bolj teoretična: Marta Silvester: Pot k veselju. Poleg iska-
nja odgovorov na vprašanja, kaj je pravo veselje, kako do njega, zakaj 
nekateri ljudje ne znajo biti veseli, je dragocen del knjige predstavitev 
slovenskih in tujih avtorjev skozi njihov odnos do veselja.

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA - EMANUEL, BOG Z NAMI
Bog res pride, pa ne z »gospostvi in oblastjo«, am-

pak na preprost, človeški način, z nežnostjo, ki boža 
naša srca – tudi s toplimi zgodbami o dobroti, prija-
znosti, povezanosti. Naš znanec Bruno Ferrero jih je 
kar nekaj zbral v knjigi Božične zgodbe od adventa 
do svetih treh kraljev. V zelo lepo opremljeni knjigi 

Oznanjam vam veliko veselje: besede upanja za čas radosti so naj-
lepše slike božiča znamenitih slikarjev povezane z božičnimi zgodbami 
iz svetovne književnosti. Tudi otroke čaka kar nekaj božičnih: Olivier 
Bonnewijn: Bombastični božič (o potrošništvu), Sonja Pucer: Božič-
no darilo (o babici, vnuku in božičnih običajih) ter kar nekaj slikanic 
o rojstvu Jezuščka.

Zame pa je ena najlepših Kje stanuje Bog Sjoerda Kuypera (o dedku, 
ki verjame v božič in Boga, o očku, ki ne verjame več, in o vnuku, ki bi 
rad, da bi bilo za oba prav). Topla, z razumevanjem za vse, poboža dušo. 
Da bi bili tudi vaši prazniki človeško topli in božje sveti!

Lucija

NAJ VAM NOVOROJENI
PODARI MIR IN VESELJE, 
KI SO JU BILI DELEŽNI PASTIRJI.
MIR IN DOBRO IMEJTE  
V SVOJEM SRCU VSE PRIHAJAJOČE LETO 2023.
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DECEMBER 2022

ČET, 1. 12.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 
družine in domovino.

PET, 2. 12.: prvi petek; posvetitev Jezusovemuo Srcu.
SOB, 3. 12.: prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu.
NED, 4. 12.: 2. adventna nedelja. 
PON, 5. 12.: ob 19.00 Karitas;  po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred 

Najsvetejšim.
TOR, 6. 12.: ob 20.00 seja ŽPS-ja.
ČET, 8. 12.: Brezmadežno spočetje Device Marije: sv. maše  6.00, 7.30, 9.00 

in 18.30; uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

NED, 11. 12.: 3. adventna nedelja.
PON, 12. 12.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim; ob 19.00 

Karitas.
ČET,  15. 12.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 

družine in domovino.
PET, 16. 12.: ob 18.00 začetek božične 9-dnevnice.
SOB, 17. 12.: drugi dan božične 9-dnevnice. 
NED, 18. 12.: 4. adventna nedelja; ob 18.00 tretji dan božične 9-dnevnice.
PON, 19. 12.: četrti dan božične 9-dnevnice; po večerni sv. maši ura molitve v 

tišini pred Najsvetejšim.
TOR, 20. 12.: peti dan božične 9-dnevnice;
SRE,21. 12.: šesti dan božične 9-dnevnice
ČET,22.12.: sedmi dan božične 9-dnevnice;
PET, 23.12.: osmi dan božične 9-dnevnice;
SOB, 24.12.: sveti večer; ob 18.00 otroška božičnica (na začetku je uvodna 

dramska igra); polnočnica ob 24.00 (pol ure prej kot vsako leto 
nekaj božičnih pesmi kot uvod v polnočnico).

NED, 25.12.: BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
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PON, 26.12.: sv. Štefan, prvi mučenec; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; po 
večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim. 

 OBISK KOLEDNIKOV po družinah od 10.00 do 17.00.
TOR, 27. 12.: molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi).
ČET, 29. 12.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 

družine in domovino.
PET, 30. 12.: Sveta Družina, praznik
SOB, 31. 12.: sv. Silvester, zaključek civilnega leta; pri večerni maši zahvalna 

pesem.

JANUAR 2023

NED, 1. 1.: Marija, sveta Božja Mati – novo leto
PON, 2. 1.: ob 19.00 katehetski odbor; po večerni sv. maši ura molitve v tišini 

pred Najsvetejšim.
TOR, 3. 1.: molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi).
PET, 6. 1.: Gospodovo razglašenje; sv. maše ob 6.00, 7.30, 9.00 in 18.30;  

uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 
družine in domovino. prvi petek; obisk bolnikov na domu; 
posvetitev Jezusovemu Srcu.

SOB, 7. 1.: prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu.
NED, 8. 1.: Nedelja Jezusovega krsta. 

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Zala Kosi
Valentin Trobec
Franko Sklepič

V VEČNOSt SO SE PRESELILI:

Ciril Fortuna, 1940
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Mesec molitve za družine
V decembru radi molimo  

za naše družine!


