
 

Leto XLII, št. 23                                                         1. december 2019 

2019  

1. 12., 

NEDELJA 

NOVO CERKVENO LETO 

1. ADVENTNA 

NEDELJA KARITAS 

Eligij, škof 

700 
800 

 
1000 

-za župljane in dobrotnike  
++starši in sorodniki Ferle 

+Franc in Marija Prevodnik 
-za otroke in mlade; +Vlado in Marija Pečnik 

2. 12.,  

ponedeljek 
Natalija, mučenka 1800 

+Stane Jesenko; +Vinko Debeljak, obl. in 

starši ter Štefka Arhar 

3. 12.,   

torek 

Frančišek Ksaver, 

redovnik 

700  

1800 

-za dobrotnike (P) 

+Franc in Katarina Omejc; +Andreja Lampič 

4. 12., 
sreda 

Barbara, mučenka 

1600 
1800 

 

Sv. Barbara: -v čast sv. Barbari 
+Branko in Anka Rosina, obl.  
+Alojz in Frančiška Šink, obl.  

5. 12.,  čet.   Saba, opat 1800 +Marija Ziherl, obl.; +Rudi Bonča, obl.  

6. 12.,  

prvi petek 
Nikolaj (Miklavž), škof 

700 

1800 

-v čast Jezusovemu Srcu  

+Friderika Krančan, 7.dan; +Jože Oblak, obl. 

7. 12.,  
prva sobota 

Ambrož, škof 

700 

900 

 
1700 
1800 

-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 

cerkev Brezmadežne: ++ žrtve vojnega in 
povojnega nasilja na Škofjeloškem 
molitev za rešitev duš in v zadoščenje Jezusu in Mariji 

+Pavla Dolenc, 30. dan; +Janez Bernik, obl. (Fužinska) 

2019  

8. 12., 

NEDELJA 

BREZMADEŽNO  

SPOČETJE DEVICE 
MARIJE  in 

2. ADVENTNA NEDELJA 

700 

800 
1000 

 

-za župl jane in dobrotnike 

+Pavla in Franc Kržišnik; +Katja Potočnik, obl. 
+Ivanka Maček, obl. 
+Marija in Anton Mlakar, ter Štefan 

9. 12., pon. Bernard Jezusov, red. 1800 +Sandi Dolenc; +Peter Božnar 

10. 12.,  

torek 
Loretska Mati Božja 

700 

1800 

-za vnukinjo (M) 

+Franc in Frančiška Bergant (Sv. Ožbolt) 

11. 12., sre. Damaz I., papež 1800 +Jože in Minka Krmelj, obl.; +Antonija Juričan 

12. 12.,  

četrtek 
Amalija, mučenka 1800 

+Marija Frelih, 30. dan 

+Barbara in Angela Ziherl 

13. 12.,  

petek 

Lucija, devica in 

mučenka 
1800 

++starši Camlek in brat Ivan 

+Janez Krmelj, obl. (Puštal) 

14. 12., 
sobota 

Janez od Križa, c. uč. 
700 

1800 

 

-po namenu 
+Marija in Frančišek Bašelj ter sin Franci 
++starši Dolenc in Demšar 

2019  

15. 12., 
NEDELJA 

3. ADVENTNA 
NEDELJA - GAUDETE 
bl. Drinske mučenke 

700 

800 
1000 

-za župljane in dobrotnike  

+Jože Krmelj, obl.; +Matevž in Ivica Demšar 
+Ivan Oman 
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B O G O S L U Ž N I  R E D  

 
  

ADVENT 
 

»Koga čakate?« bi vprašali, če bi kje videli skupino ljudi, ki stoji 

na nekem mestu in pogleduje v določeno smer. V življenju vsi 

nekaj čakamo. Majhni otroci komaj čakajo daril, in da bodo šli v 

šolo; odraščajoči čakajo, da jih bodo odrasli jemali bolj resno; 

dekleta in fantje čakajo na zmenke; mladi zakonci čakajo prvega 

otroka … Pa še marsikaj drugega čakamo in pričakujemo ljudje v 

svojem življenju. Bolj kot pričakovanje stvari, pa je za nas pomem-

bno pričakovanje ljudi, ki jih imamo radi, ki nam veliko pomenijo. 
 

Advent je po svoji vsebini pričakovanje—čakanje prihoda našega 

Odrešenika. Ni to neko folklorno obhajanje spomina dogodkov 

izpred dva tisoč let; ne, to je pričakovanje osebnega srečanja 

vsakogar od nas z Jezusom, ki prihaja. Priznajmo: to naše pri-

čakovanje je velikokrat zelo zaspano. Pogosto pozabljamo, da ne 

čakamo samo mi, ampak da je na drugi strani Bog—Veliki Čakajoči. 
 

Na vprašanje: »Koga čakate?« bi mi morda lahko odgovorili 

nekaj podobnega temu: »Pričakujem Jezusa Kristusa, ki prihaja 

kot odrešenik, kot tisti, ki mi s svojo besedo in zgledom kaže 

pot iz sebičnosti, iz zaprtosti vase, iz brezupa ozkosti, v katero 

se zapiram zaradi greha.« Bog pa bi na isto vprašanje morebiti 

imel takle odgovor: »Pričakujem te. Ne, da bi delal junaštva, 

ampak da vsak dan znova odpreš vrata svoje duše soncu moje 

milosti. Ne maram, da bi zmrzoval daleč proč od mene, temveč 

želim, da živiš iz moje ljubezni. Čakam te s svojim odpušča-

njem in usmiljenjem ...«.  

 

 
ADVENT 

 

Advent ni le neka zasanjana romantika, čokoladice, darila, itd. Za 

kristjana je advent čas čakanja in pričakovanja, ko zahrepenim 

po Jezusu in mu naredim prostor. Iz sebe želim odrivati vse tisto, 

kar Jezusa izriva iz mojega srca. Želim, da bo v meni več prostora 

za Jezusa, ki ga čakam in svobodno vabim, da pride.  
 

V decembru vidimo kako na tisoče lučk razsvetli mesta. Zahvali-

mo se  Bogu, da se ljudje še vedno razveselijo luči in si je želijo. 

Vemo pa, da je tisto pravo sonce in prava luč, ki je vzšla in 

ne bo nikdar več zašla, tisto Sonce, ki je ustvarilo sonce, tisto 

Sonce, ki daje pravo življenje; tisto Sonce, ki lahko odtaja naj-

debelejši led smrti in zla, da je to Jezus - Božji Sin, ki si je oble-

kel naše človeško telo in je Bog z nami. Trenutek učlovečenja je 

vzhod pravega nepremagljivega Sonca. Tako so prvi kristjani 

začeli praznovat praznik učlovečenja prav v dneh poganskega 

praznika nepremagljivega sonca.  A to je kot bled odsev  Boga.  

Živi človek je namreč mnogo več kakor fotografija tega človeka; 

original je mnogo več kakor njegova podoba. Ko se torej veseli-

mo pogleda na lučke in luči, naj to v nas prebudi hrepenenje po 

resnični luči, živem Bogu - Jezusu. 
 

K temu naj nas spodbujajo tudi adventni venčki: vsako nedeljo 

nekaj več luči, vsako nedeljo več topline. Naša srca pa naj raz-

svetli vera in ogreje ljubezen. Venček je zimzelen: nobena zima 

naj ne uvene mojega upanja in hrepenenja po Bogu in njego-

vem odrešenju. Njega - Kralja, ki prihaja … pridite molimo. 

Darovali za maše (oddane): +ALOJZ ALBREHT: 1 družina Alič. +JANEZ SETNIKAR: 1 hčerka 
Marica, 2 brat Polde, 2 hčerka Ivanka, 1 Metka, 1 Ida in Damjan Setnikar, 1 Matevž in Dušan 
Setnikar, 2 sosedje Kržišnik, 1 Mlakar Tončka, 1 Vodnikovi, 1 Franc Starman, 2 sosedje Dob-
ravski, 1 družina Prevodnik, 1 soseda Martina in Franci, 3 Lavrinčevi, 1 Hafnerjevi.      
+SILVA BERGANT: 5 sin Milan in hči Marija, 5 bratranci in sestrične, 2 Okršlanovi, 2 Julija 
Bergant, 1 Milena Dolenec, 1 Rakuš. 



 
  1. ADVENTNA NEDELJA - nedelja KARITAS         1. 12. 2019 
 
 

 Danes bo po sveti maši dobrodelni srečelov župnijske 

Karitas. Zbrana sredstva bodo namenjena družinam v stiski. 
Dobitke prevzamete v župnišču. Vsem požrtvovalnim sodelav-

cem naše župnijske Karitas Bog povrni za velikodušno in 
vztrajno delo z ljudmi v stiski! Hvala tudi vsem, ki za Karitas in 

uboge namenjate sredstva, molitve, darove in drugo podporo. 
 
 

 Veroukarji in starši povabljeni, da pričnete Z MOLITVIJO OB 

ADVENTNEM VENČKU, s prebiranjem adventnega koledarjaadventnega koledarja in 

zbiranjem sredstev za revne otroke. 
 
 
 

 Pri svetih mašah zvečer s pesmijo obhajamo devetdnevnico devetdnevnico 

pred praznikom Brezmadežnepred praznikom Brezmadežne. Vabljeni vsi Marijini častilci. 
 
 

 V četrtek, 5. decembra, bo sveti Miklavž obiskal naše otroke. Ob 

16. uri bo na Loškem odru predstava za manjše otroke in veroukarje. 
Ob 16.50 bo Miklavž s svojim spremstvom prišel  na Mestni trg. Sledila 

bo še ena predstava na Loškem odru. Vabi prosvetno društvo Sotočje. 
  
 

  V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne. 
 

 Prvi petek in prva sobota v mesecu 

sta v tem tednu. Povabljeni k molitvi, 

sveti spovedi in sveti maši. 
 
 

 V soboto, 7. decembra, bo ob 9. uri 

maša v cerkvi Brezmadežne. 

     

 Prihodnjo nedeljo, 8. decembra, bomo 

praznovali slovesni praznik Brezma-slovesni praznik Brezma-

dežnega spočetja Device Marijedežnega spočetja Device Marije. Po 

10. maši bo krščevanje. 
  

 Prispele so MOHORJEVE KNJIGE. Naroč-
niki jih dobite v župnišču. 

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE            8. 12. 2019  
   

 Bog vam povrni za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili 
za  delovanje župnijske in škofijske Karitas, pa tudi vsem daroval-
cem dobitkov, sodelujočim in sodelavcem za dobrodelni srečelov. 
 

 

 Prihodnja nedelja bo 3. ADVENTNA NEDELJA.  
             _______________ 
 

 V ponedeljek, 16. decembra, bomo 
pričeli s pobožnostjo MARIJO NOSIJOMARIJO NOSIJO. 

Vsi, ki ste pripravljeni sprejeti Marijo, 
se že lahko vpišete na sezname, ki 

so pri tabernaklju. Marijin kip na 

izbrani dan odnesete domov in ga nas-
lednji dan pred mašo vrnete v cer-

kev oz. ga oddate naslednjemu na seznamu. Radi sprejmite 
Marijo v svoje domove in tako pokažite, da je dobrodošla pri 

vas - Ona, ki nosi Odrešenika.  
Še posebej lepo ste povabljeni, da sprejmete Marijo v družinah 

prvoobhajancev in birmancev.  
 

 Počasi se že pripravljamo tudi na BOŽIČNO DEVETDNEVNICO, 
ki jo bomo pričeli v ponedeljek, 16. decembra. Pri večernih 

mašah bo najprej procesija s kipom Marije in Jožefa, ki ju boste 
otroci spremljali s svečkami - pridite vsaj 5 minut pred sveto 

mašo pred glavni vhod cerkve. Otroci boste s svojo prisotnostjo 
prinašali luč med nas in vodili ovčke do betlehemskega hlevčka. 
 

 Iskrena hvala in Bog povrni za vaše velikodušne darove ZA MOLITVE 

ZA RAJNE (ZA OČENAŠE) ter ZA KLOPI in ZA BERO.  
 

 V zakristiji lahko dobite Marijanski koledar, pratiko, 
namizni koledar, kadilo, oglje …  

  

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
in MOLITEV ROŽNEGA VENCAin MOLITEV ROŽNEGA VENCA  
pol ure pred sveto mašo.pol ure pred sveto mašo.  
  

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  
-1. in 3. nedelja, 1. nadstr. v župnišču  

  

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  

PONEDELJEK pol ure po sveti maši - V TIŠINI; 
 

ČETRTEK pol ure po sveti maši - MOLITEV:  

- 5. decembra: ZA DUHOVE POKLICE, 

- 12. decembra: ZA MLADE. 

MLADINSKI VEROUKMLADINSKI VEROUK  
  - sobota ob 20. uri v župnišču. 
  

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

  - sreda po maši v župnišču. 
 

PRENOVA V DUHUPRENOVA V DUHU  
  - nedelja ob 19. uri v kapeli p. Pija. 
 

VERA IN LUČVERA IN LUČ  
  - 2. nedelja ob 15. uri pri kapucinih. 
 

MOŠKI VEČERMOŠKI VEČER  
  - 3. ponedeljek ob 20. uri v župnišču 

MEŠANI PEVSKI ZBORMEŠANI PEVSKI ZBOR  

  - sreda ob 20. uri. 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBMLADINSKI PEVSKI ZBOROR  

  - torek ob 19.30. 
 

ŽENSKI PEVSKI ZBORŽENSKI PEVSKI ZBOR,  

  - 4. sob. v mesecu, pred sveto mašo. 
 

OTROŠKI PEVSKI ZBOROTROŠKI PEVSKI ZBOR  

  - nedelja ob 9. uri. 


