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V advent skupaj z Marijo
Vse se je začelo s poslušanjem, s poslušanjem Božje Besede. 
Beseda ni šla mimo, ni zazvenela v prazno, ampak jo je ujelo 
Marijino uho in to na tak način, da se je Beseda v  Mariji učlovečila. 
Kako jo je slišala Marija? Marija nas uči poslušati Božjo Besedo 
tako, da jo slišimo, da v njej prepoznam ljubeči glas Gospoda, ki 
me vabi na pot za Njim. 
Marija nas uči poslušati Božjo Besedo z največjo pozornostjo. Ona 
je polna milosti, polna Svetega Duha, zato lahko posluša Besedo 
Boga z največjo pozornostjo. Ne privlači jo nič drugega kot samo 
Božje. Marija nas vabi, da bi si s klicanjem Svetega Duha tudi mi 
pridobili potrebno pozornost na Gospodovo Besedo. Preden 
začnemo brati Besedo, kličimo Svetega Duha skupaj z Marijo in ga 
prosimo, naj nas naredi pozorne, da bo imela Beseda dovolj 
prostora v naših srcih za rast. Pozornost je pomembna za drugi 
korak, ki nas ga uči Marija – poslušati s srcem. Najprej to pomeni 
imeti odprto srce za Boga. Odprto srce pomeni biti pripravljen 
slišati nekaj novega. Sprejeti nekaj, kar je drugače od tistega, kar 
sem si jaz zamislil. Marija ima odprto srce. Verjamem, da ni nikoli 
slutila, da bo postala Božja mati in to na tak način. Odprto srce do 
nečesa, česar ne poznaš, česar ne pričakuješ, do nečesa, kar je 
neverjetno. Odprto za nekaj novega, kar ti Bog želi reči. Odprto srce 
postane prostor za sprejemanje novosti Boga. Marija ni vsega takoj 
razumela, je pa ohranjala v srcu svete Besede, ki so prinesle vedno 
več svetlobe in moči. Srečanje z Gospodom skoraj vedno pomeni 
paradoks, nekaj, kar je proti mojemu mišljenju, proti mojim 
pričakovanjem. Slišimo: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove 
sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mt 16,24) – to je 
paradoks, ali »Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo 
izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.« 
(Mt 16,25) – to je paradoks. In v evangeliju iz Jezusovih ust 
slišimo: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril 
modrim in razumnim, razodel pa otročičem.« (Mt 11,25) Božje 
delovanje je paradoksalno. Paradoks je ljubiti svoje sovražnike. 
Odpuščati, posebno ko ti je nekdo naredil nekaj težkega, to je 
paradoks. Sprejeti besedo s srcem, jo v njem ohranjati ter na ta 
način ljubiti, to je Marijina šola. To se učimo v njeni šoli.
župnik Jure

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.

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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Ponedeljek 28. 11. 2022 (kapela) 6.30 v dober namen
Katarina Laboure, red. 18.30 ++ Petrovčevi in
  Matjaževi
Torek 29. 11. 2022 (DSO) 16.00 ++rajni
Saturnin 18.30 +Danica Kopač
9 — dnev. pred Brezmadežno  
Sreda 30. 11. 2022  (kapela) 6.30 + Miha Strajnar
Andrej, ap.   18.30 ++Jernej in Angela   
9 — dnev. pred Brezmadežno   Lenarčič
Četrtek 1. 12. 2022  (GB) 17.00 +Jože Bečan
Eligij, šk. 18.30 za zdravje in srečo  
9 — dnev. pred Brezmadežno  v družini
Petek 2. 12. 2022 (DSO)10.00 +Ana Tehovnik
Frančišek Ksaver, red. 18.30 +Marija Mrak
9 — dnev. pred Brezmadežno  
Sobota 3. 12. 2022 (cerkev) 7.15 fatimska pobožnost
Frančišek Ksaver, red. (cerkev) 8.00 za duhovne poklice
9 — dnev. pred Brezmadežno 18.30 +Stanka Kavčič, obl.
  
Nedelja 4. 12. 2021 7.00 za žive in  rajne farane
2. ADVENTNA NEDELJA 9.30 +Stanislava Brauhar
Barbara, muč.  za katoliške vrtce
9 — dnev. pred Brezmadežno 18.30 +Marjan Švigelj, obl.
 
 

 
  
 
 

»On, ki pride 
za menoj, 

vas bo krstil 
v Svetem Duhu 

in ognju.« 

(Mt 3,11).

Ponedeljek 5. 12. 2022 (kapela) 6.30 v zahvalo in priprošnjo
Saba (Savo), op. 18.30 +Tomaž Gašperin, r. d.
9 — dnev. pred Brezmadežno  
Torek 6. 12. 2022 (DSO) 16.00 +Ivan Dobnikar
Nikolaj (Miklavž), šk.  (GB) 17.00 ++Antonija in 
  Franc Bečan
9 — dnev. pred Brezmadežno 18.30 +Alojz Debevec
Sreda 7. 12. 2022  (kapela) 6.30 + Miha Strajnar
Ambrož, šk-uč.   18.30 za zdravje 
9 — dnev. pred Brezmadežno   
Četrtek 8. 12. 2022   10.00 za blagoslov Rahel. vrtca
BREZMADEŽNO SPOČETJE 18.30 +Marjan Žnidaršič, god 
DEVICE MARIJE  
Petek 9. 12. 2022 (DSO)10.00 ++rajni
Bernard, red. 18.30 +Anton Kršinar, r. d.
Sobota 10. 12. 2022  6.30 +Ana Jarc
Judita, sp. žena 18.30 +Dana Sušnik, obl.
  
  
Nedelja 11. 12. 2021 7.00 za žive in  rajne farane
3. ADVENTNA NEDELJA 9.30 +Bogomir Starman
Damaz I., pp.  
 18.30 +Marko Peklaj
 
 

 
  
 
 

»Slepi 
spregledujejo, 
hromi hodijo, 

gobavi so očiščeni, 
gluhi slišijo, 

mrtvi so obujeni.« 

(Mt 11,5)



Skrb za pastoralni dom
Naš dom, dom sv. Jožefa, bomo čistili v sredo, 14. 12., od 9.00 do 
11.00. Kdor ima čas in dobro voljo povabljen. Že v naprej hvala v 
imenu celotne župnije.

Molitev 3 delov rožnega venca in litanij Matere Božje
Lepo vas vabim k molitvi treh delov rožnega venca in litanij Matere 
Božje. Molitve potekajo vsak večer ob 21.00 v kapeli v župnišču. 
Pridružite se lahko fizično ali pa molitev spremljate preko Facebooka 
ali po Zoomu. Kdor želi povezavo, naj mi pošlje mail ali pa sms. Res 
vas lepo vabim, da okrepimo molitev za mir in za zdravo pamet naših 
voditeljev ter molitev po namenih molivcev. 

Molitev k Predragoceni Krvi
Vsak večer ob 19.30 po Zoomu poteka molitev k Predragoceni Krvi. 
Molitev ima značaj zadostilne molitve za vse grehe, s katerimi žalimo 
Boga. Tudi k tej molitvi lepo povabljeni. Kdor bi se želel pridružiti, naj 
mi sporoči, da mu pošljem Zoom povezavo, ki je vsak večer ista. 

Misijonska naloga
Molim za tiste, ki so ujeti v kakršno koli odvisnost, posebno za tiste, 
ki to skrivajo in v tej bolečini in skritosti umirajo. 

Katehetski sestanek
V ponedeljek, 28. 11., ob 8.15 bo v župnišču sestanek katehetov 
naše veroučne šole. Kateheti lepo vabljeni.

9-dnevnica pred Brezmadežno
V torek, 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.

Sestanek ŽGS
V torek, 29. 11., ob 20.00 bo sestanek gospodarskega sveta župnije 
Preska (ključarji župnijske cerkve in vodja gospodarske dejavnosti v 
župniji dr. Jože Duhovnik). 

Karitas – delitev hrane
Župnijska Karitas bo na voljo za delitev paketov s prehransko 
pomočjo v sredo, 30. 11., med 17.00 in 18.15.

Biblična skupina
V četrtek, 1. 12., ob 19.30 bo v župnišču srečanje biblične skupine. 
Vabljeni vsi ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

Adventni mesec december v naši župniji 
- v petek, 9. 12., bo ob 19.30 v dvorani Valentina Oblaka adventni 
večer z naslovom »Prinašalci Upanja!« izkušnja bivanja na Mada-
gaskarju in delo slovenskih misijonarjev.
 

- v petek, 16. 12., bo ob 19.30 v dvorani Valentina Oblaka adventni 
večer, posvečen Mariji

Prvi petek 
Petek, 2. 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 premagov-
anji 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 molitev rožnih vencev.  

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 3. 12., je prva v decembru in je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev 
rožnega venca na fatimski način v cerkvi, sledila bo sv. maša. Lepo 
vabljeni.

Redno mesečno srečanje ministrantov
Ministrante, posebej tiste, ki boste letos na novo sprejeti v minis-
trantske vrste, vabim na srečanje, ki bo v soboto, 3. 12. Srečanje 
bomo začeli s sveto mašo ob 8.00 ter nadaljevali s konkretnimi 
vajami za sprejem, ki bo v četrtek, 8. 12., pri večerni maši ob 18.30. 

Obisk svetega Miklavža v naši cerkvi
Sveti Miklavž prosi, da se na njegov obisk otroci pripravijo. Seveda 
najprej z molitvijo in dobrimi deli in tudi tako, da se pri župniku 
prijavijo, da Miklavž lahko računa, koliko daril naj prinese s seboj v 
cerkev. Srečanje bo v nedeljo, 4. 12., po sveti maši ob 9.30. 

Prodaja voščilnic in piškotov
Na 2. adventno nedeljo bomo otroci in starši Rahelinega vrtca – hiše 
otrok montessori, po maši ob 7.00 in 9.30 pred cerkvijo prodajali 
voščilnice, ki smo jih sami naredili, in piškote, ki jih bodo pomagale 
speči babice. Starši vam bodo postregli kavo in čaj. Vabljeni k 
nakupu, saj boste s tem finančno podprli delovanje našega vrtca. 
Celoten izkupiček bo šel za nakup novih montessori materialov. 
Obstoječi so stari 15 let in so večinoma že precej obrabljeni.  

Obnova klopi – ženska stran
Najprej hvala vsem, ki darujete za obnovo klopi. Pušice adventnih 
nedelj bodo namenjene omenjeni obnovi. V tednu od 5. do 10. 12. 
načrtujemo obnovo klopi ženske strani.
Odstranjevanje obstoječega laka (ročno brušenje) zahteva velike 
napore in skrbnost pri vseh delavcih in seveda prostovoljcih. Za 
moško stran smo potrebovali skupaj okoli 400 ur. Zaradi nepopolne 

udeležbe (namesto 6 prostovoljcev so bili včasih samo 3), se je delo 
iz enega tedna zavleklo na deset dni.  Prosimo, če si lahko planirate 
pomoč v dopoldanskih (od 7. do 13. ure) in popoldanskih časih (od 
12. do 19. ure) po dnevih, ki vam najbolj ustrezajo. Posebej 
povabimo tudi žene in dekleta k prostovoljnemu delu brušenja 
klopi, saj je njihova natančnost in skrbnost pri obnovi klopi še kako 
potrebna.  
Organizacijo prijav in udeležbe bosta kakor do sedaj vodila Andrej 
Kogoj (031 320 947) in Estera Novak – skavti (031 392 333). Ali 
pišite kar na kozelj.jure@gmail.com.

Tajništvo ŽPS
Člane tajništva ŽPS vljudno vabim na srečanje, ki bo v ponedeljek, 
5. 12., ob 18.30 v župnišču.

Maša na Golem Brdu
V torek, 6. 12., ob godu svetega Miklavža, bo ob 17.00 sveta maša 
na Golem Brdu. 

Srečanje Karitas
V sredo, 7. 12., po večerni sveti maši bo v prostorih Karitas pod 
cerkvijo sestanek sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni!

Praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije
Od Boga razodeta resnica je, da je bila Mati Živega Boga po prav 
posebni milosti Božji z ozirom na zasluženje našega Odrešenika 
obvarovana madeža izvirnega greha. To dejstvo je papež Pij IX. 8. 
decembra 1854 razglasil za versko resnico.

Sprejem novih ministrantov
Na praznik (8. 12.) bosta sveti maši ob 10.00 in 18.30. Pri sveti 
maši ob 18.30 bo sprejem novih ministrantov, ki so v preteklem 
letu začeli ministrirati. Ministranti bodo pri maši izrazili Gospodu 
pripravljenost z besedami: »Tukaj sem!«, zvestobo z besedo: 
»Hočem,«, spoštovanje do liturgičnih posod – keliha in patene – 
tako da se jih bodo dotaknili ter prisluhnili duhovnikovi molitvi. Vse 
vabim, da z molitvijo in spodbudno besedo podpirate naše stare in 
nove ministrante. Praznik Brezmadežne je praznik ministrantov in 
njihovega služenja Gospodovemu oltarju. Vsi skupaj se bomo ta 
dan izročili Brezmadežni.

Pogovori ob KKC
V četrtek, 8. 12., po večerni sv. maši bodo v Marijini učilnici potekali 
pogovori o členih Katekizma Katoliške Cerkve. Vabljeni. 

Večerna sveta maša 10. 12.
V soboto, 10. 12., bo v naši župniji daroval sveto mašo škof Franc 
šuštar. Sveta maša bo darovana za vse pare, ki si želijo otrok, pa jih 
ne morejo imeti.

Duhovne vaje za mlade
Od 9. do 11. 12. bodo mladi iz naši župnije odšli na duhovne vaje v 
Nazarje. Prijave zbira župnik. Mladi lepo vabljeni, duhovne vaje 
priročam v molitev.

3. adventna nedelja – birmanska
3. adventna nedelja je nedelja, ko pri maši ob 9.30 sodelujejo naši 
birmanci. Naše birmance izročam v vaše molitve.

Sveta maša in akademija Rahelinega vrtca – hiše otrok 
montessori
V četrtek, 15. 12., se bomo pri sveti maši ob 17. uri zahvalili za 
delovanje Rahelinega vrtca – hiše otrok montessori. Pri maši bodo 
seodelovali otroci in starši vrtca. Po sveti maši predvidoma ob 17.50 
pa bo v dvorani pastoralnega doma akademija, po njej pa druženje 
ob soku in čaju ter božični sejem. Lepo vabljeni!

Napovedni koledar:
12. 12. – seja ŽPS
15. 12. – maša župnijskega vrtca, adventni sejem
16. 12. – začetek božične 8-dnevnice; adventni večer o Mariji
17. 12. – spovedovanje mladih v Podutiku
18. 12. – maša Karitas; spovedovanje pred prazniki; 
 srečanje ministrantov
19. 12. – katehetski sestanek
20. 12. – SBP za odrasle
21. 12. – srečanje ministrantov
24. 12. – sveti večer
25. 12. – BOŽIČ

Krstna nedelja
Krstna nedelja v decembru bo 18. 12. 
Priprava na krst bo v četrtek, 
15. 12., ob 19.30 v župnišču. 
Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:

3. 12. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
10. 12. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozel)

Če bi se še kdo želel priključiti skrbi 
za urejenost naše župnijske cerkve, 
naj sporoči na tel. 051/303–164.


