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Teden Karitas:
V SLUŽBI ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA
»Samo ena je pot do sočloveka: pot srca.
Vse druge poti so ovinki.« (Phil Bosmans)

Z oblikovanjem samostojne slovenske države pred 25-imi leti se je rodila iz
potreb in številnih stisk ljudi dobrodelna ustanova Karitas. Slovenska Cerkev
je tako postala zelo živa in dejavna v družbi ravno zaradi služenja revnim med
nami.
Karitas je prinesla svežino na razna področja. V njenem okviru so bili odprti
materinski in drugi domovi, organizirana je bila pomoč beguncem, Afriki, zbiranje šolskih potrebščin za šolarje ... Najbolj prepoznavna pa je po tem, da na prvo
mesto postavlja ljubečo skrb za človeka in njegovo dostojanstvo.
Prositi za pomoč je težko. Revščina dela človeka nesvobodnega, ga ohromi,
mu omejuje izbire in svobodno odločanje o življenju. Človek, ki prosi pomoč,
ne glede na to, koliko je star in za kaj prosi, je na nek način ponižan, prizadet v
svojem človeškem dostojanstvu. Kaj hitro se lahko znajdeš v položaju, ko izgubiš službo, ko zboliš, ko ti vzamejo dobro ime, doživiš ponižanje ... Danes smo

velikokrat priče kršenja človekovega dostojanstva na različnih ravneh: fizičnega,
psihičnega, duhovnega. Dostojanstvo predstavlja pretežno nezaveden občutek
notranje vrednosti, ki dobi zavedno obliko v odnosu s soljudmi. Sodelavci Karitas smo poklicani, da izkazujemo bližnjemu to, kar menimo, da nam pripada.
Blažena Mati Terezija je svojim sestram vedno naročala: »Imejte živo vero, da
je Jezus vedno z vami, ko greste k ubogim, trpečim in zapuščenim«. S to vero
tudi mi pristopimo k bližnjemu, ki nas čaka, kliče in potrebuje, in potem nas ne
bo strah ne beguncev ne pribežnikov, ker On je že tam in nas čaka.
Danica Barbič, tajnica ŽK

LOGOTIP JUBILEJNEGA LETA USMILJENJA
Papež Frančišek je naslednje leto izbral
za JUBILEJNO LETO USMILJENJA. To je
izredno jubilejno leto, ko se bomo še posebej spominjali, da je Bog usmiljen. To za nas
pomeni posebno zavzetost v veri in izročanje Bogu. Naj to leto poživi našo zvestobo
Bogu.
Logotip za izredno sveto leto usmiljenja
je izdelal jezuit p. Marko Ivan Rupnik.
Logotip je narejen kot stilizacija vstalega
Kristusa, ki se spušča v predpekel, v kraljestvo smrti, da bi našel izgubljenega Adama
in Evo.
Gre za eno najbolj razširjenih velikonočnih podob prvega tisočletja, ki jo najdemo,
med drugim, na grobu sv. Cirila v Rimu.
Prizor sovpada s podobo Dobrega pastirja, ki gre iskat izgubljeno ovco in si jo naloži na ramena z vso očetovsko ljubeznijo.
Ta izgubljena ovca je Adam, ki se je zaradi
greha skril pred Bogom in se zatekel v grob. Kristus pa se kot Dobri pastir napoti
za to ovco, se pravi za mrtvim človekom, najde ga v grobu, ga obudi in vzame na
ramena, da ga povede k Očetu. Oče je namreč tako vzljubil svet, da je dal svojega
edinorojenega Sina, da bi našel upornega, izgubljenega, mrtvega človeka. Usmiljeni Oče želi, da se Sin dotakne mrtvega človeškega mesa z Očetovo ljubeznijo,
ki more prav tega človeka obuditi in preobraziti v Božjega otroka. Ko se človeka
dotakne Božje usmiljenje, se njegovo življenje spremeni.
Tako pride do srečanja med Adamom in novim Adamom, Kristusom. Bližina
obličij želi izraziti prav usmiljenje Boga Očeta, ki pošlje svojega Sina, da bi bil
kot človek solidaren z vsakim človekom, da bi ga odrešil in prenovil. Vsak človek
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tako v Kristusu odkrije svojo človeškost, svojo poklicanost, saj v Njegovem pogledu zre Očetovo ljubezen.
Na levi strani logotipa je napis: »Usmiljeni kakor Oče«.
Vir: Nataša Govekar, Centro Aletti, Rim

KOTIČEK ZA VEROUKARJE
SVETI MIKLAVŽ
Sveti Miklavž je na zemlji zapustil najlepši spomin otrokom in mlinarjem.
Otroci so na njegov god obdarovani, mornarji, ribiči in mlinarji so ga izbrali za
svojega zavetnika. Bil je povezan z vodo tako kot oni. Ko je še živel na zemlji, je
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svojo vero preizkusil tudi na morju. Ladja se je že skoraj potopila, a Miklavž je
vdano molil in zaupal Bogu in izkazalo se je, da je bilo tako prav. Ladja je srečno
prestala vihar.
Še veliko drugega, kar čudežnega, se je zgodilo na njegovo priprošnjo. Dobri
so bili že njegovi starši, pa tudi zelo bogati. On je po njihovi smrti vse bogastvo
razdal. Najbolj pa je znan po tem, da je tri revne deklice obdaril z zlatom. Tako
jim je omogočil, da so se sploh mogle poročiti.
Spomin na njegovo dobroto je miklavževanje. Otroke obišče Miklavž in jim
izpolni kakšne drobne želje. Tako jih uči, da morajo biti dobri tudi oni. Miklavž
zato dobrote deli, da še mi obdarujemo druge ljudi.
Miklavž je bil škof. A to je bilo že zdavnaj v sivi davnini. Takrat je rimski cesar
zelo preganjal kristjane. V ječi se je znašel tudi Miklavž. Posvečenih mu je veliko
cerkva, med drugim tudi stolnica v Ljubljani.
V spremstvu angelov in kakega parklja se dobrotnik v škofovskem oblačilu
rad sprehodi po mestu in v njegovem košu nikoli ne zmanjka skrivnosti. Največ
pa velja, da sv. Miklavža posnemamo v njegovi dobrotljivosti.
Vir: Berta Golob, Svetniki sveti svetilniki

MLADI IN VPRAŠANJA MLADIH
ZMOREMO
Kolikokrat v življenju smo že obupali. Naj bo to nekaj večjega kot na primer šport, ki smo ga trenirali več
let, ali pa nekaj čisto majhnega in vsakdanjega, kot na
primer domača naloga. Naj bo karkoli. Nekaj, kar smo
si zadali, da bomo storili, nismo. Rekli smo si: »Tega ne
zmorem,« in smo to pustili za sabo. Čas bo šel naprej
in mi bomo pozabili na to.
Tako razmišljanje nas lahko povede na mnoga pota,
vendar večina od njih je napačnih; poti brez cilja. Seveda pa je razlika, če obupaš nad nekim opravilom
ali če obupaš nad življenjem. Dandanes je vse preveč
ljudi, ki so obupali nad svojim življenjem, oziroma tako vsaj mislijo. Sprašujejo
se, zakaj živijo, kaj je sploh smisel življenja … vendar morali bi vedeti, da nam je
bilo življenje dano, ker smo ga sposobni živeti. Še preden smo bili spočeti, je Bog
vedel, da zmoremo živeti življenje, v katerega nas pošilja. Drugače nas ne bi bilo.
Vse to mišljenje, da ne zmoremo, je le del naše lenobe. Preleni smo, da bi
se potrudili in nekaj naredili. Veliko preprosteje je, da zavzdihnemo in rečemo:
»To je preveč. Ne zmorem.« Najdemo ogromno izgovorov, zakaj je neko opravilo pretežko za nas. Pa naj bo to opravilo pospraviti hišo ali pa narediti nekaj
iz svojega življenja. Ničkolikokrat si obljubimo, da bomo počakali na primeren
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trenutek, da bomo nekaj naredili. Potem nam bo uspelo, ko bo prišel pravi čas.
Pa je to prav?
Ne. Ne čakajmo na popoln trenutek. Raje vzemimo trenutek in ga naredimo
popolnega. Če domače naloge ne bomo zmogli narediti zdaj, jo bomo kasneje še
težje. In če smo prepričani, da bo naše življenje boljše, srečnejše, ko se bo nekaj,
za nas pomembnega, zgodilo, se motimo.
Že zdaj moramo biti prepričani, da nam bo uspelo. Že danes moramo nekaj
storiti. Ker če se danes pritožujemo nad tem, kaj vse je šlo narobe včeraj, ne bo
jutri nikoli boljše. Vedno bomo ostajali ujeti v preteklosti in v težavah prejšnjega
dne.
Moramo stopiti ven iz tega in pokazati svetu, da nam lahko uspe. Da
še nismo obupali nad življenjem. Da zmoremo!
Erika Kum

SPODBUDA ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
LEKCIJA ZA ŽIVLJENJE V ENI MINUTI
Kaj bi povedali 8- do 16-letnemu
otroku o tem, kako dobro živeti, če bi
imeli le eno minuto časa?
Dr. Marty Nemko, ameriški psiholog,
avtor številnih knjig in karierni svetovalec, je za Psychology Today napisal kratko besedilo o tem, kaj bi svojemu otroku,
staremu od 8 do 16 let, položil na srce, če
bi imel le minuto časa.
Tu je njegov seznam:
Moj dragi otrok,
če boš počel naslednje, boš srečnejši in bolj uspešen:
• Razen če si prepričan, da se z mamo motiva, naredi to, kar ti naročiva. Če ne
veš, zakaj naj bi to počel, vprašaj. Če naju boš uspel prepričati, da se motiva,
bova to priznala.
• Bodi prijazen. Potrudi se, da se bodo drugi ob tebi dobro počutili v svoji
koži. To vključuje tudi naju z mamo! Izogibaj pa se hudobnim in slabim ljudem. Zelo težko jih je spremeniti.
• Večina šolskih in domačih nalog ter lekcij je lahko zanimivih, če se zares poglobiš vanje. Če pa je tvoje šolsko delo običajno pretežko ali prelahko, prosi
učitelja, da ga morda kako spremeni.
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• Za prijatelje si izbiraj dobre otroke. To je zelo pomembno.
• Jej veliko zelenjave, nekaj sadja in majhne količine vsega drugega. To je vse,
kar moraš vedeti o tem, kako jesti, da boš ostal zdrav in vitek.
• Tudi če bodo drugi otroci to počeli, te prosim, da ti ne uporabljaš sredstev
za omamljanje, vključno z alkoholom in travo. Vse to je veliko bolj nevarno,
kot se zavedaš.
• Poskusi spoznati čim več različnih poklicnih poti, dokler ne najdeš kakšne,
ki te zamika. Po šoli ali v času počitnic skušaj pomagati nekomu, ki opravlja
to delo.
• Tudi če drugi ljudje niso pošteni, bodi ti pošten, če le moreš. Z mamo recimo raje vidiva, da na pošten način dobiš slabšo oceno, kot da prideš do dobre ocene s pomočjo goljufanja. Če si naredil nekaj narobe, nama to povej,
in obljubim ti, da te bova zaradi tega spoštovala.
Z ljubeznijo,

Tvoj oče
Kaj pa bi vi dodali na ta seznam? Kaj bi najbolj želeli položiti na srce svojemu
osnovnošolcu?
Vir: Zavod Iskreni.net; prevedla Mica Škoberne

JESEN ŽIVLJENJA
VSI SMO POVEZANI MED SEBOJ
Gotovo ste kdaj na vprašanje, kako vam gre, dobili odgovor: »Tako, kot drugi
hočejo.« Takih ljudi, ki se popolnoma izročijo drugim v roke, sploh ni malo. Če
živiš in delaš tako, kot drugi hočejo, ne živiš svojega življenja. Tak človek ne more
biti zadovoljen in izpolnjen, ali pa je otopel in ni sposoben razmišljati o sebi in
svojem življenju.
Nihče ni otok zase, vsi smo med seboj povezani. Pa vendar moramo imeti
svojo voljo in se sami odločati, kako bomo živeli. To je naše bogastvo, saj smo
svobodni.
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Mogoče se svobode premalo zavedamo in dovolimo, da v našem imenu odločajo drugi. Prav je, da spremljamo in razmišljamo o stvareh, ki se dogajajo okoli
nas. Tudi naša svoboda ne prihaja sama od sebe, zanjo moramo nekaj narediti.
Tako bomo vsaj do neke mere neodvisni od reklam, medijev in drugih sredstev,
ki želijo vplivati na naše odločitve.
Kdor zna prisluhniti sebi, bo v sebi začutil, kaj mora storiti. Vedno gre za naše
življenje, za mojo odločitev. Seveda sem za odločitve, ki jih sprejmem, vedno
sam odgovoren.

BESEDA ŽIVEGA BOGA
6. december – 2. ADVENTNA NEDELJA: In ko sta bila velika duhovnika Ana
in Kajfa, je Bog govoril v puščavi Janezu, Zaharijevemu sinu. In prehodil je vso
jordansko pokrajino in oznanjal krst pokore za odpuščenje grehov. (Lk 3,2–3)
8. december – BREZMADEŽNA: Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel
nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila; in zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Sin
božji. (Lk 1,35)
13. december – 3. ADVENTNA NEDELJA: Odgovoril jim je: »Kdor ima dve
suknji, naj eno podarí tistemu, ki je nima; in kdor ima jedi, naj ravna enako.« Ker
pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so vsi v srcu mislili o Janezu, ali ni morda
on Kristus, je Janez vsem govoril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od
mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala: on vas
bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. (Lk 3,11.15–16)
20. december – 4. ADVENTNA NEDELJA: Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je dete v njenem telesu poskočilo; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je z močnim glasom vzkliknila: »Blagoslovljêna ti med ženami in
blagoslovljèn sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega
Gospoda? (Lk 1,41–43)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA
PRIČAKOVANJE
Ker je Marija pričakovala Odrešenika z vsem svojim bitjem, je bila sposobna sprejeti odločitev in reči »da«.
Ni samo ona pričakovala Odrešenika;
vsako dekle bi lahko postalo Odrešenikova mati. V tistih časih so gledali
na ženo brez otrok kot na zavrženo.
Marija torej ni bila presenečena, da je
Odrešenik prišel; presenečena je bila,
da je bila izbrana ravno ona. Če bi mi
pričakovali Odrešenika, kot ga je pričakovala Marija, se ne bi mudili pri
malenkostnih življenjskih stvareh in se
v njih izgubljali, ampak bi se osredotočili na pričakovanje Jezusa … . Morali bi
se vprašati, kaj naj storimo, da bi vztrajali v pravem pričakovanju … . Osnovno
vprašanje pričakovanja je ljubezen, tudi upanje je ljubezen. Ljubezen je poglavitna krepost, ki jo moramo gojiti vsak dan. Ali ljubimo svoje bližnje? Ali ljubimo
Jezusa? Ali ljubimo sebe? Če se srečujemo z Jezusom vsak dan, naša ljubezen
raste. Biti moramo pozorni in vztrajno moliti, da bi željno pričakovali ta »Maranatha – Pridi Gospod«!
Dovolimo Mariji, da nas vzgaja in v molitvi prosimo, da bi se odzvali, kakor se je
odzvala ona. Premislimo in prosimo za milost z molitvijo: »Jezus, častim te in v tem
adventnem času prosim, vzbudi v meni globoko hrepenenje in ljubezen do tvojega
prihoda in stori, da ga bom pričakoval z veseljem. Zbudi mojega duha. Osvobodi me
tega, kar povzroča, da duhovno spim. Zbudi vse, ki tudi duhovno spijo in so zaposleni
le z materialnimi stvarmi, užitki in težavami. Zbudi njihovega duha, napolni vsako
srce z ljubeznijo, da bi lahko z ljubeznijo pričakovali tvoj prihod.
Draga mati, prosim te, pomagaj mi potrpežljivo in z ljubeznijo pričakovati
učlovečenje Besede; tako kot si jo pričakovala ti, z zavestjo, da bo Odrešenik
prinesel pravi mir, po katerem svet tako neskončno hrepeni. Pomagaj mi, da se
mi odprejo oči, da bi videl s srcem ta pravi mir, ki prihaja le od tvojega Sina Jezusa, ki je sam Mir. V tem adventu mi daj potrpežljivo vztrajnost, da bi na svoje
trpljenje gledal kot na dar, ki bo očistil in umil mojo dušo, da bom lahko zrl na
nežno obličje tvojega Sina Jezusa s pobožnostjo, občudovanjem in ljubeznijo.
Priporočam se tvoji priprošnji. Amen.«
Zdrava Marija ….
Vir: p. Slavko Barbarić: Bodite odsev mojega srca; pripravil: mb
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»Sv. krst so prejeli …
Sv. zakon sta sklenila …
Odšli so …«
15. NOVEMBRA JE BILA KRŠČENA:
BRINA HADŽIĆ, Pod vinogradi 1, Straža. Brina se je 30. julija 2015
rodila očetu Denisu in mami Mojci.

Novokrščence naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ ANGELCO SVETLIN roj. KOŠIR, Češča vas 10, Novo mesto:
		
rodila se je 3. 9. 1941 v Novem mestu
		
umrla je 6. 11. 2015
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
+ ŠTEFANIJO SALOPEK roj. SELJAK, Šegova 11, Novo mesto:
		
rodila se je 29. 1. 1923 v Žireh
		
umrla je 11. 11. 2015

Našim pokojnim naj Bog da večni mir in pokoj
in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPŠI DAN
V Jezusu Kristusu je Bog sprejel človeški obraz in postal naš prijatelj in brat.
(Benedikt XVI.)
Stori kaj dobrega svojemu telesu, da bo imela duša veselje prebivat v njem. (sv.
Terezija Avilska)
Učlovečenje je tako velika skrivnost, da je ni mogoče razumeti, ampak samo v
veri sprejeti. (dr. Zmaga Kumer)
Čim bolj se bližamo božičnim praznikom, tem več mora biti v meni svete
tišine, nestrpnega pričakovanja, nenehne prošnje: Posveti me, Gospod, s svojo
navzočnostjo. (Franc Sodja)
Vseeno je, kaj misli svet o verskem izkustvu; tisti, ki ga je doživel, ima veliko
bogastvo. (Carl Gustav Jung)
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DA BI VEDELI IN RAZUMELI
spremembe novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Družina je bila že pred ideologijo, pred nastankom
pogodbe in države. Družina se poraja v skrivnostnem
izviru, ki nikoli ni popolnoma obvladljiv, ki ustvarja
zgodovino in iz katerega se porajajo generacije ljudi.
Izvira iz občestva moža in žene. (Fabrice Hadjadj)
POSLEDICE NOVELE ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI
IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH SO NASLEDNJE:
1. Ukinitev pomena mame in očeta za otroka v temeljni
družinski zakonodaji. Vsak otrok ima mamo in očeta
in pravico do odnosa z obema. Družina je skupnost, ki
priznava otroku pravico, da pozna mamo in očeta.
Novela tega ne omogoča!
2. Starim staršem je prepovedano posvojiti vnuke, lahko
pa jih da država v posvojitev dvema homoseksualcema ali
dvema lezbijkama.
Novela to omogoča!
3. Šest oploditev z biomedicinsko pomočjo na državne
stroške za oploditev žensk, ki hočejo otroka prikrajšati za
očeta ter moško vzgojno in razvojno dimenzijo (20.000 EUR).
Novela to omogoča!
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4. Uvedba nove državne družinske ideologije, da biološki
spol ni pomemben (teorija spola), v vrtce, osnovne in
srednje šole ter univerze. Po njej bodo otroke in mladino
učili, naj si sami določijo svoj spol in jih spodbujali k
homoseksualnosti. Starši v javnih in zasebnih šolah ne
bodo mogli več vzgajati svojih otrok v skladu s svojim
prepričanjem.
Novela to omogoča!
5. IZGUBA SVOBODE! Novela ne omogoča ugovora
vesti. Javni uslužbenci, ki se ne bodo strinjali z radikalno
homoseksualno ideologijo ali jo širili s poučevanjem, bodo
odpuščeni. To še posebej velja za matičarje, zdravstveno
osebje, sodnike, socialne delavce in učiteljstvo. Besede ‚oče‘
in ‚,mati‘, ‚mož‘ in ‚žena‘ bodo postale prepovedane.
Novela to omogoča!
RAZISKAVA EPISCENTRA: Več anketirancev proti
sprejemu zakona, a kvorum ne bi bil dosežen
Portal Siol.net je objavil rezultate javnomnenjske ankete, po
kateri bi 54 odstotkov ljudi glasovalo proti noveli Zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki spreminja definicijo
zakonske zveze v »življenjsko skupnost dveh oseb«.
A referenduma bi se zagotovo udeležilo le 28 odstotkov
anketirancev, preneseno na vse volilne upravičence pa bi proti
glasovalo približno 258 tisoč ljudi.
Slednje ne zadostuje za zavrnitev zakona, saj mora po novi
zakonodaji proti glasovati 20 % vseh volilnih upravičencev,
kar je približno 343 tisoč volivcev.

KATOLIČANI NIMAMO PRAVICE OSTATI DOMA!
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Ko Cerkev vsako leto slavi Kristusov skrivnostni prihod, nas opozarja, naj se
vedno spominjamo ljubezni, ki nam jo je izkazal. (sv. Karel Boromejski)
Koliko velja v Božjih očeh kakšen človek, spoznamo samo na ta način, če
vemo, koliko je v tistem človeku ljubezni. (Lojze Kozar)
Marijin odgovor je najodločilnejša beseda zgodovine. (Reinhold Schneider)

ZA DOBRO VOLJO
Ali me poznate
Župnik: »Otroci, ali me poznate?« – Otroci: »Jaaaaaaaaaaaa!« – Župnik: »Ste
me že kdaj videli?« – Otroci: »Jaaaaaaaaa!« – Župnik: »Kje pa?« – Otroci: »V
gostiilniii!«
Ali veste, kdo sem
Župnik je imel prvič verouk. Otrokom se je želel najprej predstaviti: »Otroci,
ali veste, kdo sem?« – »Seveda. Vi ste tisti stric, ki v cerkvi bere poročila.«
Večno bom tvoj
Sodnik vpraša obtoženca: »Kako ste lahko obdržali prstan, ki ste ga našli na
cesti?« – »Saj je na njem vendar pisalo: Večno bom tvoj!«
Ljubljana, četrtek, 12. maj 2016
Sirec se sprehaja po Ljubljani in sreča moškega. Zaustavi ga in se mu zahvali:
»Hvala vam Slovencem, ker mi dovolite biti v svoji domovini. Dali ste mi bivališče, denarno podporo, zastonj zdravstveno oskrbo, brezplačno bivanje, zastonj
izobraževanje in malico za moje otroke v vrtcu in šoli«. – Možakar mu odgovori: »Zmotil si se, jaz sem Palestinec«. – Sirec se opraviči in gre dalje. Sreča
naslednjega možakarja in ponovi zahvalo. Moški mu odgovori: »Zmotil si se, jaz
sem Afganistanec«. – Sirec nadaljuje svojo pot in sreča naslednjega, mu stisne
roko in ponovi zahvalo. Možakar mu odgovori: »Zmotil si se, jaz sem Pakistanec«. – Sirec vpraša prvo žensko, ki jo sreča: »Oprostite, ali ste vi Slovenka?«
- Ona odgovori: »Ne, jaz sem z bližnjega vzhoda«. – Sirec ves zmeden: »Kje pa
so Slovenci?« – Žena mu odgovori: »Oni so v službah in delajo zato, da imamo
mi brezplačno bivališče, denarno in socialno podporo, brezplačno zdravstveno
oskrbo, brezplačno bivanje, brezplačno izobraževanje in malico za naše otroke
v vrtcu in šoli«.
Kako dela država
Učitelj vpraša v razredu: »Otroci, kdo mi lahko pove, kako deluje država?« –
Javi se Marjan: »Država je kot čezoceanska ladja. Kapitan je predsednik, ministri
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pa posadka, ki vodi ladjo čez nemirne valove, nevihte in druge težave.« – Učitelj
reče: »Zelo dobra primerjava. Kaj pa ljudstvo?« – Marjan: »To so potniki!« – Učitelj: »Kaj pa delajo oni?« – Marjan: »Bruhajo«.

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA
PRISPEVEK ZA KURJAVO
Bliža se zima in z zimo tudi čas, ko je treba ogrevati župnišče, župnijsko cerkev in pastoralne prostore stare šole (prostori Karitas, mladinska soba, pevska
soba). Ogrevanje za župnijsko skupnost pomeni velik finančni zalogaj. Številni
vsako leto namenite svoj dar za ogrevanje. Zavedamo se, da mnogi sami težko
plačujete položnice, kljub vsemu je vaš čut za župnijo hvalevreden. Zato se vam
za dar za ogrevanje vnaprej iskreno zahvaljujemo. Prispevajte po svoji presoji.
Dar oddajte v ovojnici, na katero napišite ime in priimek darovalca in darovano vsoto. Darove za ogrevanje lahko oddate enkratno ali v več obrokih tudi v
župnišču ali nakažete na transakcijski račun Župnije Vavta vas: SI56 0297 5009
1884 334. Kot namen pripišite: »Dar za ogrevanje«. Imena darovalcev bomo objavili v Jakobovem pismu. Kdor ne želi biti objavljen, naj to izrecno izrazi.
Za stroške ogrevanja župnija letno potroši med 5 in 6 tisoč evrov. Žal se številni ne čutijo vabljene h kritju stroškov za ogrevanje. Bolj kot višina daru je pomembna zavest, da pripadam skupnosti, in pripravljenost, da jo po svojih močeh podpiram. Vsi smo veseli, da je cerkev ogrevana, četudi jo obiščemo le za
božič, veliko noč ali na pogrebu ob slovesu od svojih dragih. Priporočamo in
zahvaljujemo se za odziv v obsegu, ki bo omogočal nemoteno ogrevanje naših
skupnih prostorov.
Do zdaj se je za ogrevanje zbralo 550 evrov. Hvala za vaš dar!
Župnijska gospodarska komisija
IMENA DAROVALCEV: Silvo Može, POT; Šenica, DS; Straža, 6. skupina; Sela,
1. in 2. skupina; Jurka vas, 1. in 2. skupina; Vavta vas, 1. skupina; Marija Podržaj.
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Šenica, DS; Kavšček, VV94.
DAR ZA OGREVANJE: Barbič, Resa; Poreber, RV; Amalija Kren; Irena Zupančič, VV; Ladislava Besek; družina Šiška; Šenica, JV10; Vida Stanojevič; Alojz
Krašovec, PRA; Gorše.
OB SMRTI ŠTEFANIJE SALOPEK JE NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVAL za sveto mašo: Miha Blažič.

BOG POVRNI VSEM!
S SKUPNIMI MOČMI ZA SKUPNO PRIHODNOST!
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OBVESTILA
VPRAŠALNIK
Jakobovemu pismu je dodan vprašalnik o ustreznosti terminov nedeljskih
svetih maš. Tri mesece je minilo od uvedbe sprememb, z vprašalnikom želimo
preveriti, kako so bile spremembe sprejete. Izpolnjen vprašalnik čim prej vrnite
v pripravljeno škatlo v cerkvi.

MARIJA ROMARICA
Tudi v letošnjem adventnem času bo v naši cerkvi Jezusova mati v podobi
kipa Fatimske Gospe pripravljena, da jo povabimo v svoj dom, v svojo družino.
Opazila bo stiske, grehe in rane med nami in posredovala bo svojemu Sinu svoja
opažanja, kot je to storila v galilejski Kani: ljubezni nimajo, miru v svojih srcih in
dušah nimajo, veselja nimajo, spoštovanja nimajo, hvaležnosti nimajo, medsebojnega zaupanja, zvestobe in potrpežljivosti nimajo, svobode zaradi različnih
zasvojenosti nimajo, vere v Boga in bližnjega nimajo, družinske sreče nimajo,
uspeha v učenju nimajo, ponižnosti nimajo, usmiljenja nimajo, zdravja nimajo,
službe nimajo, dobrin za življenje nimajo …

MOLITVENA SKUPINA PRENOVE V DUHU se k molitvi zbira vsak
prvi in tretji ponedeljek v mesecu.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v torek, 1. decembra, ob 18.45.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja ŽPS bo v četrtek, 3. decembra, ob 18.45.

ADVENTNI NAGOVOR KOT VABILO K PRAZNOVANJU
Na predlog skupine za pastoralno načrtovanje eno izmed adventnih nedelj
poudarjeno namenimo povabilu družin k doživetemu praznovanju božičnih
praznikov. Letos smo na tretjo adventno nedeljo, 13. decembra, povabili jezuita
draveljske skupnosti v Ljubljani. Pozorno mu prisluhnimo! Med mašama bo na
voljo za spoved.

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA
Sveti Miklavž s spremstvom bo otroke obiskal v soboto, 5. decembra, ob 10.
uri v Kulturnem domu v Straži.
Ker želi obiskati še veliko otrok, prosimo starše, dedke in babice, da mu pomagate s prispevkom 10 EUR za prijavljenega otroka. Prijave lahko oddate po svetih mašah ob nedeljah ga. Danici Barbič (030 679 878) in ga. Tadeji Barbič (040 211 977).
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PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR ZA LETO 2015
Družinska Pratika (6 €), Marijanski koledar (3 €) in Koledar – list Družine (1 €)
so na voljo v cerkvi in župnišču.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
V četrtek, 17. decembra, bomo začeli božično devetdnevnico. V dneh pred
božičem ste povabljeni, da se v večjem številu udeležite sv. maš.

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
Gospod župnik bo v četrtek, 17. decembra (Straža in Rumanja vas), in petek,
18. decembra (ostale vasi), obiskal bolne in ostarele na domu. V župnišče sporočite, ali bi še kdo želel prejeti sv. obhajilo na domu. Prvi petek v decembru ne
bo obiska bolnih na domu. V januarju bom obiskal le bolne in starejše, ki
bodo izrekli željo, da jih obiščem v prazničnih dneh novega leta.

BETLEHEMSKI OGENJ MIRU
Betlehemski ogenj miru vsako leto med nas prihaja s sporočilom, naj med
nami, ljudmi, zavladajo mir, razumevanje, dobrota, odpuščanje … Sprejem plamena miru bo pri svetih mašah v nedeljo, 20. decembra. Dovolimo, da nas sporočilo betlehemske luči nagovori in ogreje naše srce. Pomemben je plamen, ne
sveča.

BOŽIČNA SPOVED
Spovednik od drugje bo na razpolago na četrto adventno nedeljo, 20. decembra, popoldne od 16. do 17. ure. Dobra spoved je pred prazniki bistvenega
pomena.
V petek, 18. decembra, bo ob 19.30 priprava na spoved in spovedovanje za
mlade – dijake, študente in zaposlene – pri frančiškanih v Novem mestu. Na
spoved se bomo pripravili s spokornim bogoslužjem, potem pa bo spovedovalo
več duhovnikov. Mladi, lepo povabljeni.
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za naše najmlajše

POBARVANKA
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MOLITEV PAPEŽA FRANČIŠKA ZA JUBILEJNO LETO
Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.
Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.
Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namenjena beseda,
ki si jo rekel Samarijanki: »Če bi poznala Božji dar!«
Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem
z odpuščanjem in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe,
njenega vstalega in v slavi bivajočega Gospoda.
Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih,
čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.
Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,
da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti
in bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo sporočilo,
razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim vračala vid.
Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe,
ki živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen.

SVETE MAŠE
PON. – 30. 11. Andrej, ap

18.00 + Kristina Vidmar

TOR. – 1. 12.

18.00 + Rozalija in France Petan in Marija Piletič, obl.
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Eligij, šk

SRE. – 2. 12.

Vivijana, muč

18.00 + Drago, Majda in sin Drago Kren, obl.

ČET. – 3. 12.

Frančišek, red

18.00 za duhovniške in redovniške poklice

PET. – 4. 12.

Janez, duh

18.00 v spravo za bogokletje

SOB. – 5. 12.

Savo, op

17.00 S + Marija Medic
18.00 DS + Niko in starši Avsenik, obl.

NED. – 6. 12.

2. ADVENTNA
Miklavž, šk

PON. – 7. 12.

Ambrož, šk

TOR. – 8. 12.

BREZMADEŽNA 18.00 + starši in Polde Picelj, obl.

SRE. – 9. 12.

Valerija, muč

18.00 + Franc Golob, obl.

ČET. – 10. 12.

Loretska MB

18.00 + Gizela Logar, obl.

PET. – 11. 12.

Damaz, pp

18.00 + Vane in Pepca Nose, obl.

SOB. – 12. 12.

Tomaž, muč

17.00 S za žive in umrle župljane
18.00 DS + Franci in starši Gorše, obl.

NED. – 13. 12. 3. ADVENTNA
Lucija, dev-muč
PON. – 14. 12. Janez, duh-ceruč

7.30 + Veronika in starši Nose, obl.
9.30 + Valentin in ostali Zupančič in Piletič, obl.
9.30 za žive in umrle župljane
18.00 + Jožef Bojan Pirc in sinova Bojan in Andrej

7.30 + Andrejčevi in Vida Barbič
9.30 + Anica Kum, Jernej in sorodniki, obl.
9.30 + Štefanija Salopek, 30. dan
18.00 + Ana Antončič

TOR. – 15. 12.

Drinske mučenke 18.00 + starši Kavšček in hči Jelka, obl.

SRE. – 16. 12.

Adela, kr

18.00 + Rudi Zupančič, POT16, obl.

ČET. – 17. 12.

Lazar iz Betanije

18.00 + Bruno Puhar in starši Bukovec, obl.

PET. – 18. 12.

Vunibald, mis

18.00 + Rozmanovi, Globodol

SOB. – 19. 12.

Urban, pp

17.00 S + družina Kregar in Belo
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 20. 12. 4. ADVENTNA
Vincencij, duh

7.30 + Ada Drobnič, god.
9.30 + starši Kržan, obl.

PON. – 21. 12. Peter, duh

18.00 v zahvalo

TOR. – 22. 12.

Frančiška, red

18.00 + Ivica in Mitja Darovec

SRE. – 23. 12.

Janez

18.00 + Stanka in Jože Pečjak

ČET. – 24. 12.

SVETI VEČER
Adam in Eva

18.00 + Eva Lovše
20.00 DS + Jože Šenica, obl.
24.00 za žive in umrle župljane

PET. – 25. 12.

BOŽIČ

9.30 + starši Petruna, obl.
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BRALCI BERIL:

NEDELJA, 6. december:
Eva Petruna
Marija Šenica
NEDELJA, 13. december:
Miha Tavčar
Tea Košmerl
NEDELJA, 20. december:
Ana Šenica
Mateja Davidović
BOŽIČ:
18.00:
Maša Košmerl
Primož Zore
24.00:
Marija Muška
Brina Kren
9.30:
Livia Plut
Larisa Podržaj

CERKEV ČISTI:

SOBOTA, 5. december:
Vavta vas, 3. skupina
SOBOTA, 12. december:
Vavta vas, 4. skupina
SOBOTA, 19. december:
Potok, 1. skupina
SOBOTA, 23. december:
Potok, 2. skupina

