BOGOSLUŽNI RED
Maše, oznanjene kot tretje na delavnik (ali drug namen v nedeljo), se oddajo in jih opravijo drugje.
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NOVO CERKVENO LETO

1. ADVENTNA
NEDELJA KARITAS
ANDREJ, apostol
Eligij, škof
Natalija, mučenka
Frančišek Ksaver,
redovnik
Barbara, mučenka
Saba, opat
2. ADVENTNA
NEDELJA
Nikolaj, škof

Ambrož, škof
BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE
MARIJE

Valerija, mučenka
Loretska Mati Božja
Damaz I., papež
Amalija, mučenka
3. ADVENTNA
NEDELJA - GAUDETE
Lucija, mučenka

- za župljane in dobrotnike
+Tomaž Pirc, obl. in starši Košir
+Andrej Galzinja
+Andrej Kožuh, obl.
+Gregor Žontar in Ivanka Erbežnik
++oba Andreja Rihtaršič; +Katarina Biček
++družina Uršič
+Tone Mlakar, 7. dan; ++starši
+Marija in Martin Dolinar, obl.
+Ja ni D ol e n c
++sorodniki, prijatelji in sosedi
+Branko in Anka Rosina, obl.
-v čast Jezusovemu Srcu
+Milan Bergant, +Stanislav Jesenko
-v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu
++žrtve (po)vojnega nasilja na Škofjeloškem
+Marija Ziherl, obl; ++starši in brat Hafner
- za župljane in dobrotnike
+Matevž in Ivica Demšar
++starši in sorodniki Ferle
++Alojz ml. in st. ter Frančiška Šink, obl.
+Janez Bernik, obl.
-v zahvalo in priprošnjo za zdravje
+Janko Pušar, obl.
+Marija in Anton Mlakar ter Štefan Štamcar
+Viljem Hof, 30. dan
++starši Ivanušič; +Sandi Dolenc
+Franc in Frančiška Bergant (Sv. Ožbolt)
++Jakcovi
+Katarina Prša, 30. dan
-po namenu (O); +Anica Šinkovec
-za zdravje
++Šolar in Šmid
- za župljane in dobrotnike
+Janko Demšar; +Jože Krmelj, obl .
+ Janez Krmelj, obl. (Puštal)

Darova li za maše (oddane ): +TONE MLAK AR: 1 s osedi.
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Zaradi epidemije veljajo posebna navodila za versko življenje. Več v oznanilih.

ADVENT
Advent ni 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. Zahvalimo 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 in daje pravo življenje; tisto Sonce, ki
lahko odtaja najdebelejši led smrti in zla, da je to
Jezus - Božji Sin, ki si je oblekel 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 sonce je le bled odsev Boga.
Živi človek je namreč mnogo več kakor fotografija tega človeka;
original je mnogo več kakor njegova podoba. Ko se torej veselimo
pogleda na lučke in luči, naj to v nas prebudi hrepenenje po
resnični luči, živem Bogu - Jezusu.
K temu naj nas spodbujaj tudi adventni venček:
vsako nedeljo nekaj več luči, vsako nedeljo več
topline. Naša srca pa naj razsvetli vera, okrepi
upanje in ogreje ljubezen. Venček je zimzelen:
nobena zima naj ne uvene mojega upanja in
hrepenenja po Bogu in njegovem odrešenju.
Njega - Kralja, ki prihaja … pridite molimo.

 Svete maše duhovniki darujemo, tudi

v času ukrepov ob epidemiji,
in sicer BREZ UDELEŽBE VERNIKOV, po namenih, ki so objavljeni v
oznanilih za tisti dan.
 Možnost

za OSEBNO MOLITEV v župnijski cerkvi sv. Jakoba je
med tednom od 7.30 do 16.00 ter ob nedeljah od 12.00 do 17.00.
V cerkvi je lahko naenkrat samo EN ČLOVEK, oz. ena družina ali
člani istega gospodinjstva. Ob vstopu v prostor si razkužite roke.
V cerkev prihajajte samo če ste zdravi in na lastno odgovornost.

1. ADVENTNA NEDELJA - nedelja KARITAS

29. 11. 2020

 Bog povrni vsem, ki z molitvijo in darovi preko župnijske Karitas
pomagate pomoči potrebnim. Letos ni mogoče izpeljati dobrodelnega
srečelova, za to še prav posebna zahvala vsem darovalcem pomoči. Vaš
dar še vedno lahko nakažete na TRR: SI56 1919 0500 7360 005. Vsem
požrtvovalnim sodelavcem naše Karitas pa iskrena hvala in Bog povrni
za vztrajno in požrtvovalno delo z ljudmi v stiski.

 Možnost

 Veroukarji in starši povabljeni, da pričnete Z MOLITVIJO OB
ADVENTNEM VENČKU, s prebiranjem adventnega koledarja in
zbiranjem darov za revne otroke.

 SVETO

 V ponedeljek, pričnemo z devetdnevnico pred praznikom Brezmadežne.
Vabljeni, da se pridružite preko župnijske Facebook strani vsak večer ob 20.15.

za SVETO SPOVED je med tednom: 17.45 - 18.15,
ob nedeljah: 6.45 - 8.15 in 9.30 - 10.00 ter po dogovoru.
OBHAJILO lahko prejmete med tednom: 17.45 - 18.15 ter
ob nedeljah: 6.45 - 8.15, 10.00 - 10.30 in 11.00 - 12.00, in sicer če
ste zdravi in ste na prejem obhajila pripravljeni (nimate težkih grehov,
oz. greste prej k sveti spovedi).
V cerkev vstopajte skozi glavni vhod, in sicer POSAMIČNO, oz. ena
družina ali člani istega gospodinjstva. Če je v cerkvi že kdo za prejem
obhajila, počakajte pred vhodom, dokler ne izstopi.
Ob prihodu v cerkev greste po sredini cerkve pred oltar. Pred obhajilom
(z duhovnikom) zmolite kesanje in Očenaš. Nato pristopite k obhajilu.
Ne pozabite se v srcu zahvaliti Jezusu. Ob odhodu iz cerkve lahko darujete
za cerkev in vzamete oznanila. Po prejemu svetega obhajila in
blagoslovu takoj odidete iz cerkve (skozi GLAVNI vhod) in tako
omogočite še ostalim, da pridejo k obhajilu. Hvala vam za obzirnost.
 URADNE

URE so ob običajnih urah v župnišču - vstopajte posamično.
Lahko pa pokličete tudi na telefon (031 463 828 - župnik).
 KRŠČEVANJE

je mogoče - en otrok (družina), po predhodni pripravi.
Starši pokličite ali pišite po e-pošti.
 OBISKI BOLNIKOV IN UMIRAJOČIH so

mogoči ob upoštevanju varovalnih ukrepov – spoved, obhajilo, bolniško maziljenje. Svojci pokličite.
 Svete

maše lahko spremljate po TV, radiu, oz. spletu (ned. ob 10h
na TV SLO; vsak dan na: TV-EXODUS ob 6h, 12h ali 18h ter RADIO
OGNJIŠČE ob 19h in ob nedeljah ob 10h.

 Prvi petek in prva sobota v mesecu sta v tem tednu. Povabljeni, da
pridete k sveti spovedi in obhajilu ter darujete svoje trpljenje za rešitev duš, za
Cerkev in v tolažbo Jezusovemu in Marijinemu Srcu.
 V četrtek in petek nameravava duhovnika obhajati bolnike in starejše.
Če bi še kdo želel prejeti zakramente pred prazniki ali pa če ima kdo
pomisleke za obisk - sporočite. Hvala.
Duhovnika prideva podeliti tudi zakrament bolniškega maziljenja, če
svojci to pravočasno sporočite in omogočite vašim dragim.

2. ADVENTNA NEDELJA

6. 12. 2020

 V torek bomo obhajali praznik brezmadežnega spočetja Device Marije.
Radi se ji priporočajte za trdnost v preizkušnjah in v skušnjavah odvrnitve od Boga.
 V cerkvi pri glavnem vhodu lahko dobite Marijanski koledar, Družinsko
pratiko, namizni koledar, kadilo, oglje …
 Iskrena hvala in Bog vam povrni za vaše velikodušne darove za
'bero', za molitve za rajne (očenaše), dar 'za klopi' in vse pozornosti.
 Prispele so MOHORJEVE KNJIGE. Naročniki jih dobite v župnišču.
 Prihodnji teden bomo že vstopili v BOŽIČNO DEVETDNEVNICO, ko

boste povabljeni k spremljanju Marije in Jožefa na poti v Betlehem. Že sedaj pa
povabljeni, da se pripravljajte (z molitvijo in dobrimi deli) za sprejem Boga.

