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ČUJTE ČUJTE --   Mr 13, 33Mr 13, 33--3737   
 

Verjetno je lažje biti pozoren na prihod človeka, 
ki ga čakamo, če je okrog nas vse tiho in mirno,  
četudi je noč. V sedanjih časih december vsekakor 
ni tak. 'Veseli december' marsikomu komaj da dihati, 
toliko je dogajanja, blišča, obveznosti in ponudb … 

Podobni moramo biti nočnemu čuvaju. Da bi  
sploh imeli možnost prepoznati Njega, ki prihaja - 
Odrešenika, je potrebno ohranjati notranjo čuječnost 
in budnost. Kako je to sploh mogoče?  
Če imamo nekoga zares radi, bomo tudi v temi 
ali pa v blišču vztrajno in nepopustljivo prisluškovali, 
da bi zaslišali njegov glas in ga končno tudi zagledali. 
In ko gredo vsi spat, tisti, ki čaka ljubljenega, ne bo 
zatisnil oči, dokler ne sliši, da je prišel.  
Ne dovolimo zunanjemu blišču, da nas zaslepi in 
naše srce uspava ter potopi v temo do te mere, 
da bi se naveličali ali celo postali brezbrižni do 

prihoda Boga, ki zagotovo pride! 
 

Kot zarja, ki še v noči naznanja novi 
dan, nam je na pot adventa dana 
Marija, ki je vsa odprta za Boga. 
Ko se k njej zatekamo in skupaj 
z njo zremo čudovita Božja dela, 
tudi naša srca osvetli tista luč, ki 
prežene temo in svet ter ljudi 
razkrije v luči Božje ljubezni.  
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27. 11. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 
 

NOVO CERKVENO LETO 

1. ADVENTNA 

NEDELJA KARITAS 

70 0  

800  
1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Tomaž Pirc,  obl .  in starši Košir  
+Matevž Setnikar, obl.  

28. 11., 
ponedeljek 

Katarina Laburé,  
redovnica 

1800 +Pavel Piškur, 30. dan 
+Franc Pleško, st. 

29. 11.,   
torek 

Saturnin, mučenec 
devetdn. k Brezmadežni 

70 0  

1800 

-za srečen porod 
+Andreja Lampič 

30. 11.,  
sreda 

ANDREJ, apostol 
1600 

 
1800 

Sv. Andrej: +Andrej Kožuh, obl. 
+Gregor Žontar in Ivanka Erbežnik  
++oba Andreja Rihtaršič; +Andrej Rupar 

1.  12.,   
četrtek 

Natalija, dobrotnica 1800 +Jelka Cerkvenik, obl.  
+Tina, Ana in Franc Gider 

2. 12.,  
prvi petek 

Bibijana, mučenka 
70 0  

1800 
-v čast Presvetemu Jezusovemu Srcu  
++Bertoncelj in Fojkar 

3. 12.,  
prva  sobota 

Frančišek Ksaver,  
redovnik 

70 0  
90 0  

170 0  
1800 

-v čast Brezmadežnemu Marijinemu Srcu 
Sv. Barbara: v čast sv. Barbari 
-molitev po Marijinem naročilu za rešitev duš 
+Franc Kemperle 

4. 12. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

 

2. ADVENTNA 
NEDELJA 

 

Barbara, mučenka 

70 0  

800 

 

1000 

-za župljane in dobrotnike 
++starši Ferle in sorodniki 
+Franc in Marija Prevodnik (Brode) 
+Andrej Rupar; -za mir 

5. 12., pon. Savo, opat 1800 +Marija Ziherl, obl.; ++Košir 
6. 12.,   
torek 

Nikolaj (Miklavž), škof 
70 0  

1800 

- v zahvalo 
+Alojz ml. in st. ter Frančiška Šink, obl.  

7. 12.,  
sreda 

Ambrož, škof 1800 +Katja Potočnik, obl. 
+Stane Jesenko 

8.  12.,   
četrtek 

BREZMADEŽNO       
SPOČETJE DEVICE  

MARIJE 

80 0  

 

1800 

+Jožef Krmelj, obl.  
+Marija in Anton Mlakar ter Štefan Štamcar 
+Jana Pirc 

9. 12.,  pet. Valerija, mučenka 1800 ++starši Kolar in Tihelj; ++Jakcovi  

10. 12., 
sobota 

Loretska Mati Božja  

70 0  

90 0  
 

1800 

-za zdravje moža  
Cerkev Brezmadežne: ++žrtve (po)vojnega  
nasilja na Škofjeloškem in trpeče duše 
++starši Ivanušič; +Marija in Ivan Humek 

11. 12. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

3. ADVENTNA 
NEDELJA 

 

Damaz I., papež 

70 0  

800 

 
1000 

 

-za župljane in dobrotnike  
+Manda in Jozo Grgić,  obl .  
+Matevž in Ivica Demšar  
+Pavla in Franc Kržišnik  
+Janez Bernik, obl. (Fužinska ul.)  
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ADVENTADVENT  

 

Hvala ti, Gospod, da 
nam ponovno podarjaš 
adventni čas, to je čas 
pričakovanja Tebe in 
priložnost, da sprejmemo 
luč dobrote in upanja.  
 
 

Naj se naša dobrota  
odraža tudi v odnosu 
do ljudi, ki so potrebni 
naše  pomoči.  
 

 

Hvala ti, Gospod, za 
prvo lučko  na adventnem 
venčku; naj nas spomni, 
da le v luči Tvoje ljubezni 
moremo prav videti ta 
svet, same sebe in ljudi 
okrog nas. Amen. 
 

         ~      ~       ~       ~  
Koliko velja v Božjih očeh 
kakšen človek, spoznamo 
samo, če vemo, koliko je 
v tistem človeku ljubezni. 
                                (Lojze Kozar) 

 

Marijina brezmadežnost 
je v tem, da ni bilo v njej 
nobene upornosti Bogu-
bila je torej brez greha. 



  

1. ADVENTNA NEDELJA 1. ADVENTNA NEDELJA --  NEDELJA KARITASNEDELJA KARITAS   

 

 Danes je začetek novega cerkvenega leta in tudi NEDELJA 
KARITAS.  Bog povrni vsem, ki preko župnijske Karitas 
pomagate pomoči potrebnim.  Po sveti maši bo dobrodelni 
srečelov župnijske Karitas. Dobitke prevzamete v župnišču.  
Zbrana sredstva bodo posredovana družinam v stiski.  
Vsem požrtvovalnim sodelavcem naše Karitas Bog obilno 
povrni za vztrajno in požrtvovalno delo z ljudmi v stiski! Hvala tudi vsem, 
ki za Karitas in uboge namenjate sredstva, molitve, darove in drugo podporo. 
 

 Vstopili smo v ADVENTNI ČAS, ki je čas pričakovanja … BOGA. Način kako 
to držo ohranjamo v sebi je S POŽIVLJENO MOLITVIJO in z DOBRIMI DELI. 
Takrat, ko v sebi krepimo ljubezen do Boga in do bližnjega, je v nas vedno 
bolj svetlo in vedno več luči za prepoznavanje Božjih znamenj in bližine. 
 

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

Povabljeni tudi k akciji KUPIM 
KOZO - v župnišče prinesete 
20€ in poleg zapisano ime, ki ste 
ga dali kozi, ki ste jo omogočili 
družini v Afriki. Pripišite tudi 
razred pri verouku, saj bodo 
ovce v jaslicah v župnijski cerkvi 
letos nosile imena podarjenih koz.  

 
  Od torka, 29. novembra, dalje, bomo zvečer pri sveti maši s pesmijo 
obhajali devetdnevnico pred praznikom Brezmadežne.  Marijini 
častilci radi pridite, da bomo šli pod Marijinim varstvom skozi advent. 
Ne pozabimo: “Bog Oče je zbral vse vode in jih imenoval morje, prav 
tako je zbral vse milosti in jih imenoval Marija.” (sv. Ludvik Montfortski) 
 

  V četrtek in petek bova duhovnika obhajala starejše in bolne. Če bi še kdo želel 
obisk duhovnika pred Božičem, sporočite osebno oz. pokličite 031 463 828. 
 

 Prvi petek in prva sobota v mesecu sta v tem tednu. Pridite k molitvi, 
sveti spovedi in sveti maši. 

2. ADVENTNA NEDELJA2. ADVENTNA NEDELJA   
 
 
 

 Danes po 8. in po 10. sveti maši (in odslej vsako nedeljo) ste dobrodošli v 
župnišču na klepet, kakšno kavico, otroci na ročni nogomet, namizni tenis … 
 

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

  V ponedeljek, 5. decembra, bo sveti Miklavž obiskal otroke: ob 16. uri bo 
na Loškem odru predstava o angelih Dobrinčku in Serafinčku, ob 17. uri bo 
Miklavž s svojim spremstvom prišel na Mestni trg, ob 17.30 pa bo še 
ena predstava na Loškem odru. Lepo vabi prosvetno društvo Sotočje. 
 

 V četrtek, 8. decembra, bomo 
praznovali s l o v e s n i  p r a z n i k  s l o v e s n i  p r a z n i k  
B r e z m a d e ž n e g a  s p o č e t j a  B r e z m a d e ž n e g a  s p o č e t j a  
D e v i c e  M a r i j eD e v i c e  M a r i j e . Marija - milosti 
polna, je mogočna srednica milosti  
ter zgled vere.  
Slavimo mogočno delovanje Božje 
milosti v njej in se ji priporočajmo, da 
bomo tudi mi odprti za sprejemanje 
in uresničevanje Božje volje. 
Po večerni sveti maši lepo vabljeni 
(tudi mladi) k molitvi s pesmijo in 
češčenjem Najsvetejšega - ZA MLADE. 
 
 

 Danes teden bomo obhajali 3. ADVENTNO NEDELJO. Pri sveti maši 
ob 10. uri bo sprejem novih ministrantov. 
 

 Iskrena hvala in Bog vam povrni za vaše velikodušne darove za 
bero ter ob molitvenih namenih za rajne (očenaše) in vse dobrote in 
pozornosti! 
 

 Prispele so MOHORJEVE KNJIGE. Naročniki jih dobite v župnišču. 
 
 V župnijski cerkvi pri glavnem vhodu lahko dobite Marijanski 
koledar, Družinsko pratiko, namizni koledar, kadilo, oglje  …   

 

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
in in MOLITEV ROŽNEGA VENCA MOLITEV ROŽNEGA VENCA jeje  

pol ure pred sveto mašo.pol ure pred sveto mašo.  
 
 
 

SREČANJA PRENOVE V DUHUSREČANJA PRENOVE V DUHU  
ob četrtkih ob 20. uri v kapeli 
p. Pija pri kapucinih. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGAČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
 
 
 
 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 
- 1. december: ZA DUHOVNE POKLICE, 
- 8. december: ZA MLADE. 

27. 11. 2022 4. 12. 2022 

 
 

SREČANJA VERA IN LUČSREČANJA VERA IN LUČ  druga 
sobota ob 15. uri pri kapucinih. 
 

MOLITEV PO MARIJNEM NAROČILUMOLITEV PO MARIJNEM NAROČILU  

prva sobota uro pred mašo v cerkvi. 

 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIGMOŽNOST IZPOSOJE KNJIG  je     
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINASVETOPISEMSKA SKUPINA  

ob sredah po maši v župnišču - 1. nadst. 

 


