Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši vabljeni k molitvi večernic
pred Najsvetejšim.
Povabilo k ponedeljkovemu in petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro pred sv. mašo lepo
povabljeni k tihemu češčenju Najsvetejšega.
Ponedeljek 22. 11. 2021
Cecilija, dev-muč.
Torek 23. 11. 2021
KlemenI., pp-muč.
Dan rudolfa Maistra, d. p.
Sreda 24. 11. 2021
Andrej Dung in
vietnamski mučenci
Četrtek 25. 11. 2021
Katarina Sinajska,
dev-muč.
Petek 26. 11. 2021
Valerijan Oglejski, šk.
Sobota 27. 11. 2021
Virgil in Modest, šk.
Nedelja 28. 11. 2021
1. ADVENTNA NEDELJA
Katarina Laboure, red.

18.00 molitev za rajne
18.30 ++ organisti in pevci
+ Marija Kršinar
18.00 molitev za rajne
18.30 ++Ana in Andrej Bezjak
+Franc Plešec, 7. dan
6.00 molitev za rajne
6.30 ++Peterlinovi
18.30 v zahvalo
18.00 molitev za rajne
18.30 + Ivana Kirn
+ Marjan Hostnik
18.00 molitev za rajne
18.30 +Ciril Urbanč
+ Cecilija Kos, 7. dan
18.00 molitev za rajne
18.30 + Franc Tominec, obl.
+ Alenka Lipovec
7.00 za žive in rajne farane
9.30 +Jože Kogoj, obl.
+Vinko Jelenc, r. d.
++Janez in Srečko Škof
18.30 ++starši Močnik

»Ko se bo to začelo dogajati,
se vzravnajte in vzdignite
glave, kajti vaša odkupitev se
približuje.« (Lk 21,28)

Ponedeljek 29. 11. 2021
18.00
Saturnin, muč.
18.30
9 — dnev. pred Brezmadežno
Torek 30. 11. 2021
18.00
Andrej, apostol
18.30
9 — dnev. pred Brezmadežno
Sreda 1. 12. 2021
6.00
Eligij, šk.
6.30
18.30
9 — dnev. pred Brezmadežno
Četrtek 2. 12. 2021
18.00
Natalija, muč.
18.30
9 — dnev. pred Brezmadežno
Petek 3. 12. 2021
18.00
Frančišek Ksaver, red.
18.30
9 — dnev. pred Brezmadežno
Sobota 4. 12. 2021
(zornice) 7.00
Barbara, muč.
(Golo brdo)17.00
9 — dnev. pred Brezmadežno
17.45
18.30
Nedelja 5. 12. 2021
2. ADVENTNA NEDELJA
Saba (Savo), op.
9 — dnev. pred Brezmadežno

molitev za rajne
++ Krmelj
+ Ludvik Strušnik, obl.
molitev za rajne
+Ladislav Bizant
+ Ivan Leben
rožni venec
++sosedi iz Bizantove ul.
za zdravje
rožni venec
+ Stanka Kavčič, obl.
+ Alojzij Šernek, 30. dan
rožni venec
++Jakob in Antonija Trampuš
v zahvalo za zdravje
za duhovne poklice
po namenu (M. D.)
fatimska pobožnost
za blagoslov kat. vrtcev
+ Marija Kršinar
7.00 ++Filip in Marija Jarc
9.30 za zdravje
za žive in rajne farane
18.30 po namenu

»Prehodil je vso jordansko
pokrajino in oznanjal krst
spreobrnjenja v odpuščanje
grehov.« (Lk 3,3)

Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni k uri Božjega
usmiljenja.
Jutranja adoracija
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli sv. Družine od 5.30 do
7.00 tiha adoracija pred Najsvetejšim.
Spoved in duhovni pogovor
Možnost sv. spovedi je v pon., čet., pet., sob. in ned. pol ure
pred sveto mašo. Možnost duhovnega pogovora v petek eno
uro pred sv. mašo. Ali po dogovoru.
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Prvi korak na poti odpuščanja:

STOP MAŠČEVANJU IN PREKINITEV DEJANJ, KI ŽALIJO
Ko se odpravimo na notranje romanje k odpuščanju, nam Jean
Monbourquette, avtor knjige Kako odpustiti predlaga, da
naredimo dve odločitvi: da se ne bomo maščevali in da bomo
prekinili dejanja, ki žalijo. Notranje romanje k odpuščanju se
namreč niti ne more začeti, dokler je v nas želja, da bi se
maščevali in se izčrpavali kot žrtev.
Ko doživim veliko krivico ali me nekdo zares prizadene odpoved
maščevanju, ki se kar spontano sproži, ni enostavna in je
potrebna trdna odločitev, da se ne bom maščeval in pri tem tudi
vztrajal. Maščevanje preusmerja mojo pozornost na preteklost,
za sedanjost zmanjka časa, za prihodnost pa zanimivih načrtov.
Življenje izgublja žlahten okus, pogled ni več izostren na lepo in
dobro v vsakdanjem življenju, zato tudi zmanjka razlogov za
notranje veselje. Maščevanje v meni goji zamero, sovraštvo in
jezo, to pa so razpoloženja, ki v meni povzročajo stres. Učinki
stalnega stresa lahko napadejo imunski sistem in celo izzovejo
psihosomatske bolezni kot so artritis, arterioskleroza, multipla
skleroza, bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen …
Vso svojo moč zato raje uporabimo, da ustavimo žaljiva dejanja,
ki se v nas spontano sprožijo iz spoštovanja do sebe, ne da bi
napadli tistega, ki nas je užalil in ob tem ohranimo držo
nemaščevanja. Odpuščanje nas ne oprosti dolžnosti, da bi
žalivca posvarili in se po potrebi zatekli tudi k pravdi. Tako je
Janez Pavel II. odpustil svojemu atentatorju, nikoli pa ni
zahteval, da bi bil pred sodiščem oproščen.
Kot najboljša obramba proti škodljivim učinkom zamere, je
praksa odpuščanja v vsakdanjem življenju, začetek adventnega
časa pa priložnost, da s prakso odpuščanja začnemo. Povežimo
se v molitvi za milost odpuščanja, se utrjujmo v zaupanju
nebeškemu Očetu, mu izročajmo naše strahove in nemoč, drug
drugega pa spodbujajmo, da bomo na poti odpuščanja vztrajali.
Po knjigi Kako odpustiti? povzela Jana Podjavoršek

Župnijski misijon

Konec letošnjega novembra smo v župniji
pričakovali misijon. Skozi zadnje dve leti
hodimo po misijonski poti s predstavo, da
se bo pot enkrat zaključila in dosegla svoj
vrh z osrednjim dogajanjem - misijonom.
Člani misijonskega odbora smo se srečali s
strahom, da se bomo poti naveličali in
da je potrebno misijon speljati v
letošnjem letu.
Ampak kaj pomeni pot sprave in odpuščanja? Ima ta pot določljivo
kilometrino in čas? Prišli smo do spoznanja, da je bil strah naša
skušnjava. Bog očitno še želi, da hodimo misijonsko pot in da
počakamo na vrh misijona. Ljudje dojemamo čas na koledarski
način, Božji čas, pa je milostni čas. Čas, ko vztrajamo v drži vere.
Edino Bog ve, kdaj bo v nas dozorelo, da dosežemo osrednje
dogajanje misijona. Bog želi, da vztrajamo v temeljni krščanski drži,
ki je drža pričakovanja in čakanja na čas, ki ga ne določamo ljudje.
Bog želi, da nas še bolj žeja po Njem in da v času čakanja
sprejmemo vse, kar nam daje. Verjeti moramo, da nas Bog ne vleče
za nos.
Kaj je namreč bistvo poti? Zvestoba. Lepota poti ni v tem, kdaj bo
dosežen cilj, ampak v tem, da danes hodim. Današnji dan je
dragocen in hoditi ga moram z veseljem, strastjo in navdušenjem.
Da hodimo po poti in smo v Njegovi bližini ter z jasnim ciljem: to je
k Bogu.
Pot sprave in odpuščanja je vsebina vsakega dne posebej in ne
samo naše skupne misijonske poti. Bog želi, da na njej še vztrajamo
skupaj, a hkrati da po njej hodimo celo življenje. Kdaj bo dosežen
vrh naše skupne misijonske poti bomo prepustili v Božje roke.
Trenutne okoliščine ne dopuščajo, da bi se to zgodilo v tem letu,
zaupajmo pa, da nam bo Bog dal jasno znamenje, kdaj bo čas za to
primernejši v prihajajočem novem letu.
Povzetek s srečanja misijonske skupine z misijonarjem br. Štefanom
Kožuhom - Marko Šubic

Katehetski sestanek

V ponedeljek, 22. 11., ob 20.00 v avli pastoralnega doma sestanek
katehetov naše veroučne šole. Kateheti lepo vabljeni.

God zavetnice cerkvene glasbe sv. Cecilije

V ponedeljek, 22. 11., bomo obhajali god sv. Cecilije, zavetnice
cerkvene glasbe in pevcev. Ta dan pevci vabljeni k sv. maši ob 18.30.
S pesmijo in molitvijo se bomo Bogu zahvalili, da ga smemo s
pesmijo slaviti. Posebna zahvala pa velja vsem pevovodjem,
organistom in pevcem v župniji. Naj Vam Bog ves trud po priprošnji
sv. Cecilije obilno povrne s svojim blagoslovom.

Mesec november - mesec molitve za rajne

V novembru pri vseh svetih mašah molimo za naše rajne, ki ste jih
izročili v molitve. Skupaj molimo molitev za 4 rodove. Povabljeni, da
opravite to molitev. Razlago molitve najdete na listih na mizici za tisk.

Šola adoracije

Biblična skupina

V četrtek, 2. 12., ob 19.30 bo v pastoralnem domu srečanje biblične
skupine. Vabljeni vsi ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

Prvi petek

V sredo, 24. 11. ob 17.00 bo drugo srečanje biblične šole v naši
župnijski cerkvi in
preko spletne
aplikacije zoom.
Dobrodošli.

Petek, 3. 12., je prvi v decembru. Ta dan bom obiskoval bolne in
onemogle po domovih. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih že redno
obiskujem, želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas torej k
obhajanju prvega petka – sveta spoved, obisk svete maše, pri kateri
poskušam čim bolj dejavno sodelovati, in prejem svetega obhajila. Na
prvi petek več molimo in z dobrimi deli ter premagovanji zadoščujemo
za vse, ki ne verujejo, ne molijo, ne ljubijo in ne upajo. Po večerni sveti
maši bo molitvena ura za posvečene Jezusovemu srcu v cerkvi. Med
molitveno uro bo priložnost za sv. spoved. Ob 21.00 bo molitvena ura
za duhovnike, 22.00 bo molitev očenašev po vaših namenih, nato bo
sledilo tiho češčenje Najsvetejšega do 23.00. Vabljeni!
Pri maši in pri rožnem vencu sodelujejo naši birmanci.

TEDEN KARITAS - SRCE, KI SPREJEMA

Prva sobota, fatimska pobožnost

Adventni oratorijski dan

Marija pravi: »Posebno tri rane povzročajo veliko trpljenje mojemu
brezmadežnemu srcu:
- kateheza, ki pogosto ni več v skladu z resnico, ki vas jo je učil Jezus in
jo verodostojno učiteljstvo še danes predlaga v verovanje;
- sekularizem (posvetnost), ki je vstopil v življenje mnogih krščenih,
zlasti mnogih duhovnikov
- praznina, zapuščenost, malomarnost, ki obdaja Jezusa navzočega v
sveti evharistiji. Veliko bogoskrunstev vrše tisti, ki ne verujejo v
Jezusovo stvarno navzočnost v sveti Evharistiji in ti, ki gredo k svetem
obhajilu v stanju smrtnega greha, brez da bi šli prej k sveti spovedi.

Lepo vabljeni v šolo tihega češčenja Najsvetejšega v cerkev. Šola bo
v torek 23. 11. in 30. 11. Gre predvsem za to, kako odpreti srce
Gospodu. Kako iti izpred Gospoda napolnjen z Njim, ki je Življenje
in Vstajenje.

Biblična šola

V ponedeljek 22. 11.. začenjamo teden Karitas, ki nas s svojim
geslom kliče, naj odpremo svoja srca za sprejemanje, za sprejemanje naših bližnjih v različnih stiskah. Spodbuja nas, da smo pozorni,
da smo odprtih rok in src, da nismo brezbrižni do naših bratov v
stiski. Posebej nas vzpodbuja k dobrodelnosti. Ne prezrimo KLICA
DOBROTE, ne prezrimo dobrodelne akcije na TV Medvode, ne
spreglejmo rdečih vrečk v naši cerkvi. Denarna sredstva bomo
namenili za pomoč duhovniku Aleku, ki prebiva med nami. Ima
hude zdravstvene težave, ki so posledica težke bolezni, potrebuje
posebne terapije, ki pa so zelo drage. Naj bo teden Karitas tudi
posebna priprava na župnijski misijon.
Vsem dobrotnikom en velik BOGLONAJ.
V soboto, 27. 11., bo v župniji potekal oratorijski dan tako kot lansko
leto. Dobimo se ob 9.00 v cerkvi, kjer bo najprej kateheza in nato
sveta maša. Nato bodo otroci dobili pakete s materialom za izdelavo
adventnih venčkov. Otroci adventne venčke izdelajo doma v krogu
družine. Nato adventne venčke prinesete v cerkev in jih položite
pred oltar, kjer jih bomo v nedeljo pri maši ob 9.30 blagoslovili.
Vsi osnovnošolski otroci lepo vabljeni.

9-dnevnica pred Brezmadežno

V ponedeljek, 29. 11., bomo s sveto mašo ob 18.30 začeli liturgično
pripravo na praznik Brezmadežne, ki bo 8. 12. Pri svetih mašah
bomo skupaj prepevali pesmi, ki opevajo Marijino lepoto.

1. adventna nedelja

Na prvo adventno nedeljo bomo pri sv. maši ob 9.30 blagoslovili
adventne venčke.

Sobota, 4. 12., je prva v decembru in je posvečena češčenju
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 17.45 molitev
rožnega venca na fatimski način v cerkvi, sledila bo sv. maša. Lepo
vabljeni.
Marija nas vabi v binkoštno dvorano. Marija nas po svojih sporočilih
vabi, da bi se zbirali v binkoštne dvorane molitve in življenja z njo. V tej
dvorani nas ona vzgaja za molitev, ki jo je zdaj vedno bolj potrebno
uporabljati kot orožje, s katerim se moramo boriti in zmagati v bitki
zoper satana in vse duhove zla. Bitka se odvija na ravni duhov in zato se
moramo boriti z duhovnim orožjem. Marija pravi: »Pogum, moji
preljubi otroci! Jezus vam vedno stoji ob strani in vam vliva pogum,
moč in krepost v vaši utrujenosti.«

Maša na Golem Brdu

V soboto, 4. 12., ob godu svete Barbare, bo ob 17.00 sveta maša na
Golem Brdu.

Obisk svetega Miklavža v naši cerkvi

Sveti Miklavž nas bo obiskal v nedeljo, 5. 12. po sveti maši ob 9.30.

Sveti Jožef pri nas doma

Lepo povabljeni, da v svoj dom sprejmete kapelico sv. Jožefa za tri
dni in ob njej molite tridnevnico k zavetniku Cerkve in družin. On je
zavetnik in varuh naših domov. On je izvir globokega notranjega
miru. Je človek miru. Ne reče nič in tudi Sveto pismo malo govori o
njem. A vloga sv. Jožefa je izjemno pomembna. V skrivnost svetega
Jožefa pa lahko vstopimo samo preko izkustva. Izkustva, da se je
premaknilo nekaj, kar se na leta ni, izkustva notranje sreče, miru in
zadovoljstva, izkustva odpuščanja in Božjega Usmiljenja v akciji.
Sveti Jožef roma po nekoliko spremenjenem urniku.
V prvi polovici tedna je na domu 3 dni, od ponedeljka do četrtka.
V drugem delu tedna pa je na domu 4 dni, od četrtka do
ponedeljka. Izmenjava kapelice je pri večerni Sveti maši.
V razpored se vpišete zadaj v cerkvi, pri mizi za verski tisk.

Napovedni koledar:

6. 12. – tajništvo ŽPS
7. 11. – SBP za odrasle / šola adoracije
8. 11. – Brezmadežna / sprejem ministrantov / skupina za starejše
10. 12. – adventni večer / Z1
11.12. – srečanje ministrantov
12.12. – birmanska nedelja
13.12. – seja ŽPS
15.12. – Karitas delitev hrane, srečanje Karitas
16.12. – maša vrtca, akademija in sejem /
8 - dnevnica, priprava na krst
17.12. – spovedovanje veroučencev / 8 - dnevnica
18.12. – Maša Karitas/ 8. dnevnica
19.12. – spovedovanje pred prazniki, 8. dnevnica

Krstna nedelja

Krstna nedelja v decembru bo 19. 12.
Priprava na krst bo v četrtek, 16. 12.,
ob 19.30 v župnišču. Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
27. 11. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
4. 12. – ministranti
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost naše župnijske
cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164.

