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TEDEN KARITAS »VERJAMEM VATE«
Pred nami je Teden Karitas, ki nas bo nagovarjal pod geslom »VERJAMEM 

VATE«. Slovenska Karitas vabi vse sodelavce in prostovoljce Karitas, da posebej 
v teh dneh sledimo geslu in z njim živimo. Dobroti za ljudi v stiski zavestno pri-
družimo še svoj obraz dobrote, ki je dostikrat ubog in utrujen. 

VERJAMEM VATE, povežimo z zaupanjem vase in ljubeznijo do bližnjega in 
sebe. Vedno bo obstajalo trpljenje, ki potrebuje tolažbo in pomoč. Vedno bosta 
prisotna osamljenost in pomanjkanje, ki potrebujeta pomoč dejavne ljubezni 
do bližnjega.

Karitas ti pomaga, ker zaupa, ker 
verjame vate: zaradi ubogih, zaradi 
upanja, zaradi naših družin, zaradi 
starejših, zaradi mladih, zaradi posve-
čenega življenja, ker sem sodelavec 
Karitas. Papež Benedikt XVI. je zapisal: 
»Bog je ljubezen«. Ljubezen – Karitas 
je vedno potrebna tudi v najbolj pra-
vični družbi.

Katastrofa, ki je nedavno prizadela 
Filipine in njihove ljudi, je nepopisna. 

Pomoč potrebuje več kot devet milijonov ljudi. Številni so ostali brez svojcev in 
brez domov. Potrebujejo vodo, hrano, zavetišče in druge osnovne potrebščine. 
Papež Frančišek te dni moli za žrtve tajfuna in nas vse spodbuja, naj pomagamo 
Filipincem z molitvenim spominom in materialnimi darovi. Župnijska Karitas 
se je vključila v to akcijo, zato hvala vsem za vsakovrstno podporo tem ljudem.

Preživimo lep Teden Karitas; sodelavci in prostovoljci ter vsi, ki zaupajo in ver-
jamejo vate, tako kot verjame vate On, ki je Caritas. Hvala vsem, ki čez celo leto 
podpirate delo prostovoljcev, ker le tako lahko pomagamo bližnjemu.

Anica Tolar, tajnica ŽK
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PODATKI ZA IZPOLNITEV POLOŽNICE:
Slovenska Karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana,

TRR: SI56 02140-0015556761
Namen: FILIPINI
Sklic: 00 621
Koda namena: CHAR
BIC banke: LJBASI2X

PUSTOLOVŠČINA, KI SE IMENUJE ADVENT
Kdor hoče razumeti skrivnost božiča, ta potrebuje advent – potrebuje čas, v 

katerem smo povabljeni, da se učimo na novo živeti, da se znova spustimo 
v skrivnost, ki se imenuje življenje. Kdor hoče praznovati božič, ta potrebuje 
te tedne, ki nas želijo pripraviti na to, kaj božič pravzaprav za nas pomeni. Kdor 
hoče resnično praznovati božič, potrebuje pustolovščino adventa, da se božič 
lahko rodi.

Šele, ko slišiš neizrečeno, ko zaupaš neverjetnemu, ko se premakneš, ko se 
odpraviš na pot, lahko resnično doživiš božič.

Kdor zreducira advent le v časovni 
okvir, ta je božič v osnovi napačno razu-
mel – in pravega božiča ne bo mogel pra-
znovati. Advent hoče biti več kot čas, več 
kot tedni pred svetim večerom. Advent je 
priprava na življenje.

Vse podobe in simboli, ki so bili prvo-
tno povezani z adventom, nas opozarjajo 
na to – in adventne pesmi so pesmi upa-
nja in hrepenenja. In tega hrepenenja po 
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življenju ne smemo omejiti na nekaj tednov v letu, ki so povrhu še prežeti s 
pretirano dejavnostjo in hitenjem. Adventno živeti – 365 dni v letu!

Pa vendar potrebujemo prav ta čas, te adventne tedne. V vsakdanu vedno 
znova izgubljamo svoje hrepenenje – tako potrebujemo ta čas, Božjo besedo 
pri mašah, svetlobo svečk in adventne pesmi, da se spomnimo na to, kdo smo. 
Potrebujemo advent, da se naučimo adventno živeti – da se iz pustolovščine 
adventa kaj naučimo za pustolovščino življenja. Potrebujemo konkretni praznik, 
potrebujemo te tedne, da se vedno znova uvajamo v takšno življenjsko držo in 
naravnanost.

To, kar v teh dneh živimo, naj nam pomaga, da enajst mesecev leta preživimo 
v tem duhu. In prav v tem je sreča adventa – zato ga ne smemo izpustiti, da bi 
nam kar tako pobegnil.

Andrea Schwarz

KOTIČEK ZA VEROUKARJE

NAJ MOLITEV

Že imate izbrano naj molitev, dragi mladi prijatelji? Pa vi, dragi starši in vsi 
odrasli, ki morda prebirate te vrstice? Moja najljubša molitev je »O, Gospa moja, 
o, Mati moja, tebi se vsega darujem.« Mami me še zdaj prime za roke in skupaj 
''potujeva'' po telesu, ko moliva. Ustaviva se pri očeh in prosiva, da bi znali videti 
v ljudeh najprej dobro. Primeva se za ušesa in jih pripraviva za poslušanje. Kako 
lepo je, če si prisluhnemo, če mi starša dovolita, da povem svojo zgodbo do 
konca. S prsti se rahlo dotakneva ustnic, ki jih uporabiva neštetokrat v dnevu. 
Ko se pogledava, veva, da se tudi spreva. Takrat mi je hudo in ko zmorem, se 
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moje ustnice odprejo v veliki prošnji, da mi mamica oprosti. Tudi jaz sem ji že 
odpustila. Ste začudeni? Slabo sem igrala citre, pa je bila jezna in me je oštela, da 
premalo vadim. Jaz pa sem vadila, a mi vseeno ni šlo. Ni mi verjela. Potem ji je 
ati povedal, da me je slišal, zato je prišla do mene in se mi opravičila. Odleglo mi 
je in bila sem ji zelo hvaležna. In zdaj smo pri srcu. Tam se dogaja mnogo stvari. 
Midve prosiva Marijo, da bi imeli čisto srce, kot je njeno, in da bi bili ljubeznivi 
kot ona. Prosiva jo tudi, da bi znali imeti Boga radi, kot ga ima ona. Nato se 
primeva in objameva, kar pomeni, da želiva od glave do pet pripadati nebeški 
materi Mariji. S kazanjem sem se kot majhna deklica hitro naučila to molitev, 
zdaj pa se mi zdi fino, ker mi pomaga, da česa ne izpustim, ko z mamico prosiva 
Marijo, se ji zahvaliva ter se ji izročiva v varstvo. 

MR

Kadar je treba v zelo kratkem času zaviti veliko količino daril, se hitro znajde-
mo v neredu, kot ga prikazuje spodnja slika. Pomagaj razvozlati zmedo z okra-
snimi trakovi. Kateri konec traku spada na kateri klobčič?

MLADI IN VPRAŠANJA MLADH
Ajda Šubelj: ŽAL MI JE

Žal mi je vsakič,
ko si v soboto zvečer obrijem noge,
tako kot to stori še na tisoče deklet po svetu,
preden se odpravim iskat srečo
v steklenico rdečega vina in glasno glasbo,
ko vsaka izmed nas naivno čaka,
da bo v lokal stopil tisti pravi,
čeprav nas je tega v resnici strah,
saj nobena noče čez 10 let priznati svoji hčerki



5

(in priznati hkrati sebi),
da princi v resnici ne obstajajo
in da sta se z očijem spoznala pijana
v zakotnem baru v stari Ljubljani,
v katerem je vedno smrdelo po znoju
od prevelike količine osamljenih teles,
in ki sedaj ne obstaja več,
ker je zdaj tam tisti novi lokal s sušijem
ali pa so izdelki iz soje,
saj ne vem več, že dolgo nisem šla mimo ...
Zato mi je žal vsako soboto zvečer,
da nisem raje v topli postelji s knjigo,
ker tako ali tako nočem spoznati
ljubezni svojega življenja na tak način,
in še bolj mi je žal zjutraj,
ko se z avtobusom vračam domov
in prespim svojo postajo
in pridem domov šele takrat,
ko se dedek že oblači v najlepšo obleko
za k nedeljski jutranji maši
in je mene v dno duše sram.

JESEN ŽIVLJENJA

DOLGOČASJE
Upokojenci se pogosto izgovarjamo, da imamo pre-

malo časa. Dan nam vse prehitro mine in tako ne mo-
remo postoriti vsega, kar smo načrtovali. Prav v tem je 
smisel zadovoljstva v starosti, ne glede na leta. Potreb-
no je, da človek na različne načine osmisli vsak dan, kar 
mu olajša dejavnosti, ki se mu zdijo pomembne.

Psihologi ugotavljajo, da starejši, ki ohranijo zanima-
nje za svet okoli sebe, živijo bolj zdravo kot njihovi vr-
stniki, ki se vdajo nespodbudnemu življenju in pomanj-
kanju socialnega stika z ljudmi. Če dobro prisluhnemo 
ljudem iz svojega okolja, bomo zaznali kar precej pri-

tožb zaradi dolgočasja. Take so pripombe: »Moje življenje je en sam dolgčas, 
nimam kaj početi, samota in dolgočasje me ubijata, počutim se kot izgubljen v 
raju.« Ne prepustimo se temu negativnemu čustvu in poiščimo dejavnost, ki nas 
motivira. Nemoteno delo, vnovičen stik z znanci, branje, poslušanje glasbe, vse 
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to lahko omili ali prežene dolgčas. Še najbolj blagodejno pa deluje stik z naravo. 
Da se rešimo dolgočasja, nam najbolj zaleže to, da komu pomagamo pri delu. Že 
zahvala nam povrne dobro voljo.  Dolgočasje je neizpolnjena želja po za-
dovoljivi dejavnosti. Veliko vzrokov pripomore k temu, da nismo sposobni česa 
primernega početi s seboj. Številnim, ki se dolgočasijo, manjka koncentracija na 
želeni cilj. Ko se človek dolgočasi, mora najprej pomisliti, da je to signal, da mora 
v svojem življenju nekaj spremeniti.

Dolgočasja ne bodo pregnali drugi. Lahko ga le sami! Zaupajmo vase. Celo 
v visoki starosti je mogoče uspešno zapolniti čas in odganjati dolgočasje. Vsak 
zase razmislimo, kako napolniti notranjo praznino, da preženemo dolgčas.

BESEDA ŽIVEGA BOGA

1. DECEMBER: 1. ADVENTNA NEDELJA
Čujte torej, ker ne veste, katero uro pride vaš Gospod. To pa vedite, da bi hišni 

gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, čul in bi ne pustil spodkopati svoje 
hiše. Zato bodite tudi vi pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin 
človekov. (Mt 24,37–44)

8. DECEMBER: 2. ADVENTNA NEDELJA, BREZMADEŽNA
In stopil je k njej in ji rekel: »Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh 

besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj ta pozdrav pomeni. Angel ji je 
rekel: »Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila 
sina, ki mu daj ime Jezus. (Lk 1,26–38)

15. DECEMBER: 3. ADVENTNA NEDELJA
In Jezus jim je odgovoril: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi 

spregledujejo in hromi hodijo, gobavi se očiščujejo in gluhi dobivajo sluh, mrtvi 
se obujajo in ubogim se blagovest oznanja; in blagor mu, kdor se nad menoj ne 
spotakne.« (Mt 11,2–11)

22. DECEMBER: 4. ADVENTNA NEDELJA
Ker je bil Jožef, njen mož, pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj od-

sloviti. Ko pa je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je namreč spočela, 
je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje 
ljudstvo njegovih grehov.« Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil 
Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi. (Mt 1,18–24)
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PREBRANO ZA BRALCE JAKOBOVEGA PISMA

SODBA OB KONCU ČASOV ali 
KJE BOM, KO BO TO ZARES POMEMBNO?

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu 
in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol 
svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi 
narodi in ločil bo ene od drugih … Tedaj bo 
kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: 'Pridite 
blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v po-
sest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od za-
četka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali 
jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti …'

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levi-
ci: 'Proč izpred mene … . Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in 
mi niste dali piti …'

Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.« (Mt 25,31-46)

Ali mi to izprašuje vest? Se zavedam, da imajo moje izbire vpliv na mojo več-
nost? Se zavedam, da je Bog pravičen in pozna moje ravnanje? Se zavedam, da 
ni srednje poti? Vem, da bo na dan sodbe vse na tehtnici? Ali mislim, da me bo 
Bog 'spustil v nebesa' kar tako? Opazim »lačnega ali žejnega ali popotnega 
ali nagega ali bolnega ali v ječi« (Mt 25,44)? Za koga delam in se trudim? Če 
delam le zase, četudi govorim »Gospod, Gospod…« (Mt 7,22), mi nič ne koristi.

Kdo je danes zares »lačen in žejen«? Mar ni moj bližnji največkrat lačen 
moje pozornosti, mojega časa, mojega trenutka zanj, mojega srca …?

Kdo je danes »popotni«? Mar ni to vsak, ki izgubljeno tava skozi stres in 
kaos vsakdana in nima časa, da bi se za hip ustavil in premislil o sebi in svojih 
vrednotah?

Kdo je v resnici »nag«? Mar niso nagi tisti, ki so oropani človeškega dosto-
janstva, in tisti, ki so jih popredmetili (žene, ki so zaradi lepote svojega telesa 
postale predmet trgovanja, namesto da bi bile deležne spoštovanja)?

Kdo so danes v resnici »bolni«? Mar niso ranjeni in bolni vsi zavrženi, ne-
razumljeni in zapuščeni, otroci, matere, očetje, možje in žene iz razbitih družin? 
Koliko je med nami zapuščenih, razžaljenih, ponižanih in objokanih, ki so doži-
veli krivico …?

Kdo je danes zares »jetnik«? Mar nismo jetniki vsi, ki molče prenašamo laži, 
podtikanja, sprenevedanja, krivice in preganjanja – napade na človekovo dosto-
janstvo? Mar nismo sužnji strahu, da nam bo vzeto še to malo, kar mislimo, da 
imamo?
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Fabrice Hadjadj pravi: »Resničen kristjan začneš postajati takrat, ko priznaš, 
da to nisi, oziroma še nisi – vsekakor ne tiste vrste, da bi se razkazoval.«

Moj Gospod, danes mi pomagaj, da se bom prav odločil – da bom »na 
tvoji strani«. Danes mi pomagaj, da bom postajal resničen kristjan, da bom 
priznal, da te potrebujem – da sam ne zmorem. Danes daj, da bom dovolil 
tvojemu Duhu, da me vodi in krepča moje zaupanje in mojo vero vate!

Vir: Družina in Življenje; pripravil: mb

»Sv. krst so prejeli … 
Sv. zakon sta sklenila … 

Odšli so …«
3. NOVEMBRA JE BIL KRŠČEN:
 NIL MOŽE, Potok 18. Nil se je 6. julija 2013 rodil očetu Jakobu in mami Petri.

Novokrščenca naj v življenju spremlja Bog s svojim blagoslovom.

• • •
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + JOŽEFA PAPEŽA, Gradiška 12, Straža:
  rodil se je 7. 10. 1937 v Orešju pri Šmarjeti
  umrl je 29. 10. 2013

NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI:
 + JOŽEFA ŠKRJANCA, Jurka vas 32A:
  rodil se je 4. 7. 1940 v Malih Lipljenah pri Škocjanu
  umrl je 1. 11. 2013

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

MISEL ZA LEPŠI DAN
Marija je danes taka kot tedaj, ko je šla k Elizabeti: mati z dobrotnim srcem, 

ki povsod pomaga in tolaži, mati, katere glava je nagnjena k vsaki človeški stiski. 
(Dominik Thalhammer)

Ali obstaja kakšna zelo velika molitev, ki pa je čisto kratka? Molitev v eni besedi? 
– »Pridi!« To je prastara molitev. Pramolitev adventnega časa, pramolitev za Duha. 
(Klaus Hemmerle)
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Denar je sredstvo, ki nam služi kot 
splošno potniško dovoljenje, s kate-
rim je mogoče priti povsod, razen 
v nebesa. Z njim lahko dosežemo 
marsikaj, samo sreče si ne moremo 
kupiti. (sv. Leopold Mandić)

Majhen ostati, se pravi priznati 
svoj nič, kakor otrok vse pričakovati 
od svojega očeta … Končno to po-
meni: nikoli izgubiti poguma zaradi 
svojih napak. (sv. Terezija Deteta Je-
zusa)

Z lučjo srca pričuješ za Božjo Luč in ko je še trdna tema, že lahko naznaniš njen 
prihod. (p. Pavel Jakop)

Deli svoj kruh – in bolj ti bo teknil. Deli svojo srečo – in pomnožila se ti bo. 
Bodi kakor luč, ki potuje čez noč in na svoji poti ponovno prižiga ugasle zvezde. 
(Phil Bosmans)

Adventni dnevi nam nudijo posebno priložnost – priložnost, ki jo velja izko-
ristiti sedaj, ne moremo in ne smemo je prestavljati na april, julij ali september. 
Sedaj je advent – in sedaj velja živeti adventno sporočilo! (Andrea Schwarz)

Bog je v središču kolesa življenja. Bolj, ko se bližamo temu središču, bolj se 
bližamo drug drugemu. (Tomaš Špidlik)

Ko se vera poglablja in ko se z njo poglablja občestvo, postaja čedalje polnejša 
in obenem se ji posreči, da vpliva na vse, kar mislimo in delamo. (Thomas Merton)

Poskusi vsak dan koga razveseliti – četudi si to le ti sam. (irska modrost)

ZA DOBRO VOLJO
NA AVTOBUSU – Mlado dekle zjutraj stoka v mestnem avtobusu: »To je nemogoče, tako 

strašna gneča!« – »Smešno,« se čudi njena prijateljica, »sinoči pa si v disku temu rekla kar 
prijetna atmosfera!«

VEDEŽEVALKA – Moški pride k vedeževalki in ta mu pravi: »Vi ste oče dveh otrok!« – »To 
vi mislite! Jaz sem oče treh otrok!« – »To si vi mislite!«
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KUHAR – Pri vojakih iščejo novega kuharja in javi se neki rekrut. »Ali ste že kdaj kuhali?« 
ga vprašajo. – »Da, več let,« odgovori rekrut.« – »Tudi v velikih kotlih?« – »Da, zelo velikih.« – 
»Kaj pa ste kuhali?« – »Asfalt!«

IZPIT – Stric vpraša nečaka študenta: »Kolikokrat si že padel pri izpitu?« Ta s ponosom 
odvrne: »Z jutrišnjim dnem trikrat!«

Po moji diagnozi ste dvojna osebnost, zato vas 
bo vsaka terapija stala 100 namesto 50 evrov.

SKLAD ZA OBNOVO ŽUPNIJSKIH CERKVA

DAROVI ZA OGREVANJE
Smo v letnem času, ko že moramo ogrevati prostore, namenjene za skupne 

potrebe delovanja župnije. Kmalu bo seveda potrebno začeti tudi z ogrevanjem 
cerkve. Lani v tem času smo v farnem glasilu podali poročilo o preureditvi ogre-
vanja na lesne pelete, kar je bila zajetna investicija (sredstva od prodane parce-
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le in še kar nekaj več). Odločitev je bila smotrna, saj 
stroškov ogrevanja na kurilno olje preprosto ne bi več 
zmogli finančno pokriti.

Stroški ogrevanja pa seveda ostanejo dejstvo, zaradi 
katerega tudi letos že pričenjamo z zbiranjem darov v 
ta namen, ki bo, tudi za lažje razporeditve vaših izdat-
kov, potekalo od decembra do februarja. Kot je že obi-

čajno, dar lahko oddate enkratno ali v več obrokih, osebno v župnišču, v ovojnici 
z vašim imenom in navedbo: ZA OGREVANJE ali pa z nakazilom na TRR: SI56 
0297 5009 1884 334 Župnija Vavta vas. Imena darovalcev bomo, razen če tega 
ne želite, objavili v farnem glasilu. Priporočamo in zahvaljujemo se za razumeva-
nje in za odziv v obsegu, ki bo zadostoval za nemoteno ogrevanje.

Župnijska gospodarska komisija

IMENA DAROVALCEV: Puhar; 5. skupina, Rumanja vas; 3., 4. in 5. skupina 
Straža; Avguštinova; Avbar.

 DAR ZA JAKOBOVO PISMO: Kregar MS; Poreber; Avguštinova.
 DAR ZA OGREVANJE: Petruna; Poreber; Avguštinova; Avbar.
 DAR ZA ZVONJENJE V STRAŽI: dar vaščanov Straže.
 DAR ZA ZVONJENJE NA DRGANJIH SELIH: imena darovalcev bomo ob-

javili kasneje.

OB SMRTI JOŽEFA ŠKRJANCA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DARO-
VALI za svete maše: vaščani Jurke vasi (2 maši); Turkovi, JV (2 maši); sestra Anica 
Žužek.

OB SMRTI JOŽEFA PAPEŽA SO NAMESTO CVETJA NA GROB DAROVALI 
za svete maše: Jožica in Tončka Papež z družinama in Pepca Papež (2 maši); bra-
tranec Ivan Vrtačič, Kronovo; sestrična Anica Rebselj, Razdrto; sestrična Marija 
Pavlič iz Ljubljane; družina Ljube Vrtačič z Gomile; družina Jožeta Vrtačiča iz Go-
mile; sestrična Jožica Bohte z družino; sestrična Marija Točaj iz Nemčije; Matija 
in Tončka Bradač, Loška Vas; Plotovi iz Šmarja Sap; družina Darovec.

OBVESTILA

NAMENITE DEL DOHODNINE ZA POMOČ LJUDEM V STISKI
Vsako leto na Karitas po pomoč pride več kot 120.000 družinskih članov in 

posameznikov. Vabimo vas, da z namenitvijo dohodnine pomagate tudi Vi. 
Sredstva dohodnine bodo uporabljena za programe pomoči v naši župnijski 
karitas. Namenitev dohodnine za vas ne predstavlja nikakršne finančne obre-
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menitve ali stroška. Z namenitvijo dela dohodnine samo določite, da se majhen 
del (0,5 %) vam odmerjenega davka namesto v državni proračun raje nameni 
dobrodelni organizaciji Karitas. Za namenitev davka se vam ni treba odločiti 
vsako leto. Vaša odločitev, zapisana na dohodninski odločbi, velja za nedoločen 
čas, oziroma do preklica.

VEROUKARJI BODO IZDELOVALI ADVENTNE VENČKE
V soboto, 30. novembra, ob 15. uri, bo v prostorih stare šole v Vavti vasi izve-

dena delavnica adventnih venčkov. Vodila jo bo sestra Pia s sodelavci. Delavnica 
bo predvidoma potekala do 17.30. Otroci naj s seboj prinesejo 4 svečke, nekaj 
zelenja in okraske po svojih željah (storži …). Dobrodošle so tudi škarje. Če 
je le mogoče, vas prosimo, da otroka med izdelovanjem venčka spremlja 
odrasla oseba.

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA

Sveti Miklavž s spremstvom bo otroke obiskal v petek, 6. decembra, ob 17. 
uri v Kulturnem domu v Straži.

Ker želi obiskati še veliko otrok, prosimo starše, dedke in babice, da mu po-
magate s prispevkom 10 EUR za prvega prijavljenega otroka iz družine, za ostale 
bratce in sestrice pa 5 evrov.

Prijave lahko oddate po svetih mašah do nedelje, 1. decembra, ga Danici Bar-
bič. Pri ga. Danici dobite tudi dodatne informacije.

BOŽIČNO VOŠČILO Z DOBRIM NAMENOM
Ob nedeljah po svetih mašah bodo prostovoljke Župnijske Karitas ponudile 

v prodajo božične voščilnice po ceni 1 EUR. Sestra Ivanka Terček že mnogo let 
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izdeluje voščilnice, izkupiček s prodajo le teh pa nameni za misijone. Letos so 
ji pri izdelavi pomagale prostovoljke naše Župnijske Karitas. Vsem, ki boste z 
nakupom voščilnic podprli dober namen, se prostovoljke skupaj s sestro Ivanko 
lepo zahvaljujejo.

KOLEDARJI ZA LETO 2014
V župnišču in pri tisku v cerkvi lahko kupite Marijanski koledar za leto 2014 (3 

EUR); Koledar list 2014 (1 EUR) in namizni koledar spirala (6 EUR). 

DEKANIJSKO SREČANJE ŽPS
Člane ŽPS vabimo na dekanijsko srečanje dekanije Novo mesto, ki bo v nede-

ljo, 24. novembra, ob 14.30 v Šmihelu pri Novem mestu v Baragovem zavodu.

POMOČ LJUDJEM NA FILIPINIH
Slovenska Karitas se je vključila v zbiranje pomoči za prizadete na Filipinih. 

Kdor želi pomagati, lahko dar odda tajnici Župnijske Karitas, ga. Anici Tolar, ali 
v župnišču. Zbrani darovi bodo posredovani Slovenski Karitas. Vsak dar v ta na-
men bo dobrodošel.

SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
Svetopisemska skupina se sreča v ponedeljek, 25. novembra, po sveti maši.

SREČANJE ŽUPNIJSKE GOSPODARSKE KOMISIJE
Seja ŽGK bo v ponedeljek, 25. novembra, ob 20. uri.

NABIRKA ZA POTREBE KARITAS
Nabirka prve adventne nedelje je namenjena delovanju Župnijske in Škofijske 

Karitas. Hvala vam za vsak dar. Našel bo pravega naslovnika!

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Decembrska seja ŽPS bo v četrtek, 5. decembra, po sveti maši.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
V nedeljo, 15. decembra, bomo začeli božično devetdnevnico. V dneh pred 

božičem ste povabljeni, da se v večjem številu udeležite sv. maš. Otroci bodo 
namesto verouka v četrtem adventnem tednu obiskali devetdnevnico.

OBISK DUHOVNIKA NA DOMU
Gospod župnik bo v sredo, 18. decembra (Straža in Rumanja vas), in četrtek, 

19. decembra (ostale vasi), obiskal bolne in ostarele na domu. V župnišče sporo-
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SVETE MAŠE

PON. – 25. 11. Katarina, dev-muč 18.00 + Alojz Gašperšič, starši, bratje in sestre

TOR. – 26. 11. Valerijan, šk 18.00 + France in Rozalija Petan, obl.

SRE. – 27. 11. Virgil in Modest, šk   7.00 + Bojan in Andrej Pirc
18.00 + Jože Papež, 30. dan

ČET. – 28. 11. Berta 18.00 + Antonija Križe Fylypczuk

PET. – 29. 11. Saturnin, muč 18.00 + Anton in Erna Dulc

SOB. – 30. 11. Andrej, ap 17.00 S + družina Barbič
18.00 DS + Julijana in Jože Stopar, obl.

NED. – 1. 12. 1. ADVENTNA
Eligij, šk

  7.00    za žive in umrle župljane
10.00 + Anton Mrvič, obl.

PON. – 2. 12. Vivijana, muč 18.00 + Tine Zupančič in družina Piletič, obl.

TOR. – 3. 12. Frančišek, red 18.00 + Milena Krašovec

SRE. – 4. 12. Janez, duh 18.00 + Leja in Franc Lah, obl.

ČET. – 5. 12. Savo, op 18.00    za duhovniške in redovniške poklice

PET. – 6. 12. Miklavž, šk   7.00    v spravo za bogokletje
18.00 + Jožef Škrjanec, 30. dan

SOB. – 7. 12. Ambrož, šk 17.00 S + Marija Medic
18.00 DS za žive in umrle župljane

čite, ali bi še kdo želel prejeti sv. obhajilo na domu. Prvi petek v decembru zato 
ne bo obiska na domu.

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM
Otroci bodo opravili sv. spoved v času verouka.
Župnik bo v času božične devetdnevnice v spovednici vsak dan pol ure pred 

večerno sv. mašo. Na sveti večer v naši župniji ne bo možnosti opraviti svete 
spovedi.

Spovednik od drugje, g. Andrija, bo na razpolago na četrto adventno nedeljo, 
22. decembra, dopoldne med svetimi mašami od 7.00 do 8.00 in od 9.20 do 
10.30. Popoldne bo eden od topliških duhovnikov na voljo od 16.00 do 17.00.

V petek, 20. decembra, bo ob 20.00 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 spovedova-
lo več duhovnikov. Mladi lepo povabljeni, da se udeležite za vas pripravljenega 
spokornega bogoslužja in spovedovanja.
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NED. – 8. 12. 2. ADVENTNA
BREZMADEŽNA

  7.00 + Drobnič in Pavšelj
10.00 + Anica in Jernej Kum, obl.

PON. – 9. 12. Valerija, muč 18.00 + Gizela Logar, obl.

TOR. – 10. 12. Loretska MB 18.00 + Glivarjevi, POT

SRE. – 11. 12. Damaz, pp 18.00 + Branko in starši Bukovec, obl.

ČET. – 12. 12. Tomaž, muč 18.00 + Veronika in ostali Nose, RV12, obl.

PET. – 13. 12. Lucija, dev-muč   7.00    v dober namen
18.00 + družina Rozman

SOB. – 14. 12. Janez, duh-ceruč 17.00 S + starši Tavčar
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 15. 12.
DEVETDNEVNICA

3. ADVENTNA
Drinske mučenke

  7.00 + Polde in starši Pecelj, obl.
10.00 + Dušan Sajevec in Marija Muren, god

PON. – 16. 12.
DEVETDNEVNICA

Adela, kr 18.00 + Marija in Jože Gobec in Franc in Cirila Hrovat

TOR. – 17. 12.
DEVETDNEVNICA

Lazar iz Betanije 18.00 + Tomaž Kregar in + Trunkelj, obl.

SRE. – 18. 12.
DEVETDNEVNICA

Vunibald, mis 18.00 + Bruno Puhar in starši Štrumbelj, obl.

ČET. – 19. 12.
DEVETDNEVNICA

Urban, pp 18.00 + Branko Virant, obl.

PET. – 20. 12.
DEVETDNEVNICA

Vincencij, duh 18.00 + Vane Nose, POT, obl.

SOB. – 21. 12.
DEVETDNEVNICA

Peter, duh 17.00 S Bogu v zahvalo
18.00 DS za žive in umrle župljane

NED. – 22. 12.
DEVETDNEVNICA

4. ADVENTNA
Frančiška, red

  7.00 + Marija in Izidor Vehar, obl.
10.00 + starši Kržan, obl.

PON. – 23. 12.
DEVETDNEVNICA

Janez 18.00 + Alojzij Šenica

TOR. – 24. 12. SVETI VEČER
Adam in Eva

18.00 + Eva Lovše
18.00 + družina Brdavs, obl.
20.00 DS družina Gorše in Avsenik, obl.
24.00    za žive in umrle župljane

SRE. – 25. 12. BOŽIČ
Anastazija, muč

  9.00 + Stanka in Jože Pečjak

ČET. – 26. 12. Štefan, muč   9.00 + Drago in Majda Kren in sin Drago, obl.



CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 30. november:
Sela, 1. skupina

SOBOTA, 7. december:
Sela, 2. skupina

SOBOTA, 14. december:
Jurka vas, 1. skupina

SOBOTA, 21. december:
Jurka vas, 2. skupina

BRALCI BERIL:
NEDELJA, 1. december:
Marija Šenica
Miha Tavčar

NEDELJA, 8. december:
Teja Košmerl
Ana Šenica

NEDELJA, 15. december:
Mojca Makovac
Martina Kopina

NEDELJA, 22. december:
Anica Kren
Marinka Kregar

 

Bog ne ostaja  
na daljnem nebeškem prestolu,
kot otrok v jaslih prihaja v naše življenje.
Prihaja nam naproti in se nam pusti najti.
Kdor kaj resnično išče, potrebuje odprto srce.
Advent je povabilo, da odprem sebe in svoje srce,
se pustim dotakniti – da najdem otroka namesto kralja,
hlev namesto palače, vola in oslička namesto plemeni-
tega žrebca.
Kdor sprejme to božično sporočilo in Boga kot otroka,
zanj ne bo ostalo nič več tako, kot je bilo prej.
Svoje življenje bo gledal z drugimi očmi.
Kdor odpre svoje srce, ta gleda s srcem
in sliši s srcem. In to je pot resničnega življenja.


