7.30 + Leopold Šenica in Ana in Franc Tisovec
10.00 + Mijo in Katarina Kostanjevec, Jože Kestnar
PON. – 18.11.
18.00 + Jožef Miklič
TOR. – 19.11.
18.00 + Stanislav Kavšček
SRE. – 20.11.
7.30 + Rudi Polner
ČET. – 21.11.
18.00 + Marija in Franc Plut
PET. – 22.11.
18.00 + pok. Rozmanovi (Globodol)
17.00 Vavta vas: v zahvalo
SOB. – 23.11. Klemen
18.00 Drganja sela: + Bogdan Avsenik, obl.
KRISTUS KRALJ 7.30 + za žive in umrle župljane
NED. – 24.11.
teden Karitas
10.00 + Anton Špec
PON. – 25.11. Katarina Sinajska
18.00 + Dominik Kren
TOR. – 26.11. Valerijan Oglejski
18.00 + starši Štrumbelj in starši Bukovec
SRE. – 27.11.
Virgil in Modest
7.30 + Tomaž Kregar in družina Trunkelj
ČET. – 28.11.
Katarina Laboure
18.00 + Anton in Erna Dulc in pok. Dulc
PET. – 29.11.
Saturnin
18.00 + Helena in Hendrik Špreizer
17.00 Vavta vas: + Štefka Avguštin
SOB. – 30.11. apostol Andrej
18.00 Straža: + za žive in umrle župljane
1. ADVENTNA
7.30 + Anica in Jernej Kum
NED. – 1.12.
nedelja Karitas
10.00 + Viktorija Vovk
PON. – 2.12.
Natalija
18.00 + Jožef Šporar
TOR. – 3.12.
Frančišek Ksaver 18.00 + Janez in Jožefa Špelko
SRE. – 4.12.
Janez Damaščan
18.00 molitev rožnega venca
ČET. – 5.12.
Saba
18.00 za duhovniške in redovniške poklice
PET. – 6.12.
Miklavž
18.00 v spravo za bogokletje
17.00 Vavta vas: + družina Pirc
SOB. – 7.12.
Ambrož
18.00 Drganja sela: + za žive in umrle župljane
BREZMADEŽNO
7.30 + Jože in Marija Ucman
NED. – 8.12.
SPOČETJE D.M.
10.00 + Valentin Anton Zupančič, obl.
PON. – 9.12.
Valerija
18.00 + Franc Golob in Anica Anzelj
TOR. – 10.12. Judita
18.00 + Marija in Karel Kren
SRE. – 11.12.
Damaz
7.30 + za dobrotnike
ČET. – 12.12.
Amalija
18.00 + pok. Oberstar in Ivanka in Anton Zupančič
PET. – 13.12.
Lucija
18.00 + Veronika Nose, obl., in starši Nose
17.00 Vavta vas: Viktorija Vovk, obl.
SOB. – 14.12. Janez od Križa
18.00 Straža: + za žive in umrle župljane
7.30 + Leopold Šenica
NED. – 15.12. 3. ADVENTNA
10.00 + Leopolda Gričar, obl.
PON. – 16.12. Albina
18.00 + Jožef Šporar
TOR. – 17.12. Lazar
18.00 + Bruno Puhar, obl.
SRE. – 18.12.
Gracijan
18.00 + družina Šuštaršič in Miha Kužnik
ČET. – 19.12.
Anastazij
18.00 + za žive in umrle župljane
PET. – 20.12.
Evgen
18.00 + Tone Dular
SOB. – 21.12. Peter Kanizij
18.00 Vavta vas: v zahvalo Bogu
7.30 + Anica Palčič, obl., starši Murn in Palčič
NED. – 22.12. 4. ADVENTNA
10.00 + starši Kržan
NED. – 17.11.

33. MED LETOM
teden zaporov
posv. bazilik P. in P.
Matilda
Edmund
Darovanje D. M.
Cecilija

V nedeljo, 15.12., bo od 15h do 16h za sv. spoved na voljo spovednik od drugod.
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DOBRO IZ VSAKEGA SRCA
Vsako človeško srce je zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega, vsako človeško srce
je poklicano k dobroti in jo lahko izkaže. V tednu pred prvo adventno nedeljo
nas Slovenska karitas tako tudi letos vabi k sočutju, dobroti in konkretni
solidarnosti z ljudmi v stiski, posebej z otroki in mladimi v revnih družinah, ki jih je
zaradi negotove zaposlitve, prenizkih dohodkov, nesreč, zadolženosti ali bolezni
staršev vse več. V Sloveniji ljudem v stiski odpira vrata 464 župnijskih Karitas, kjer
se 11.200 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumljati ljudi v stiski.

V sredo, 27. novembra, bo
romanje sodelavcev Karitas na
Slomškovo Ponikvo, ob 20h pa
bo dobrodelni koncert z
neposrednim prenosom na
TVSLO in radiu. Ta koncert in
spremljajoče akcije Karitas v
mesecu decembru so na
župnijskih Karitas glavni vir za
materialno pomoč več kot
20.000 družinam v stiski.
P O T R E B U J E M
V A Š E
V A R S T V O
Bog, potrebujem Te,
Angel varuh pa ob meni bodi
da zjutraj z žarkom me zbudiš.
in obvaruj me pasti,
S Svetim Duhom me obsevaj,
ki sovražnik jih nastavi.
da šel bom skozi dan le Tebi vdan.
In ko prikrade se večer,
Moja Kraljica, moja Mati,
potrebujem Tebe, Jezus brat,
kaj brez tebe bi čez dan,
da umiješ me ran,
ki prosiš zame pri Bogu sedaj.
ki pustil mi jih je današnji dan!

Blaž Bučar

Mo lit ev o b za č et ku a dv ent nega č a sa
Gospod Bog, prebudi naše obteženo srce, zbudi nas iz duhovnega mrtvila. Daj, da bomo
spet prisluhnili šepetu tvojega Duha, ki v nas moli, bedi, upa. Oživi v nas pričakovanje,
dejavno čuječnost, da bomo odzivni povsod tam, kjer je življenje zasmehovano, ljubezen
teptana, upanje ogroženo. Gospod, daj, da bomo v tem adventu kakor čuvarji,
ki pripravljajo tvoj prihod. Amen. (vir: Beseda med nami; pripr.:mb)
KRŠČENI IN POSLANI.
Na martinovo soboto smo se dekanijskega srečanja župnijskih pastoralnih svetov udeležili
tudi (resda maloštevilni) člani iz naše župnije. Pozdravu dekana dr. Fabijana je sledilo
zelo zanimivo in poučno predavanje s. Marije Imperl o birmanski pastorali, ki poteka vse
od krsta in prek svete evharistije. Najpomembnejše pa je čisto srce, saj smo sicer kot
obleka na obešalniku brez vsebine. Mnogi mladi potem, ko »opravijo« z birmo, ne čutijo
več potrebe po redni nedeljski maši. Starši so zgled otrokom in jih ne bi smeli samo
pošiljati k verouku. Otrok se dotaknejo besede o Bogu, ki prihajajo iz ljubečega srca
njihovih staršev. Predavanju je sledilo delo po skupinah in odzivi na temo »Krščeni in
poslani«, o kateri se letos pogovarjamo tudi na srečanjih ŽPS.
Danica Barbič
20 . OK TOB R A JE B ILA K R ŠČE NA :
Lana Vidmar, Hruševec 11, ki se je rodila očetu Davidu in mami Tjaši.
NA BOŽJO NJIVO SMO POSPREMILI: .
+ Štefanijo Avguštin, roj. Zajec, Gradiška 23,
rodila se je 1. 12. 1931 (Kronovo), umrla je 13. 10. 2019.
OB SMRTI ŠTEFANIJE AVGUŠTIN je za sveto mašo darovala Borislava Čutura.
Našim rajnim naj Bog da večni mir in pokoj in večna Luč naj jim sveti!

_ Bog lj u b i ves e leg a da rova l ca (2 Kor 9,7)_
IMENA DAROVALCEV: 2., 4., (nekdanja) 5. in 6. skupina Straža, skupina
Hruševec, Rajko Kregar, Slavko in Milka Kregar, Silvo Može (Potok 15)
DAR ZA OGREVANJE: Nose (Rv 12), Alojz Krašovec (Praproče), Pureber
DAR ZA OBNOVO ŽUPNIŠČA: Pureber
DAR ZA JAKOBOVO PISMO: D.

OBVESTILA


V petek, 22. novembra, ko goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe,
pevcev in glasbenikov, vabljeni k sv. maši pevci župnijskega in otroškega
pevskega zbora pa tudi vsi, ki sodelujete pri ljudskem petju.
















V četrtek, 28.11., ob 18.30 bo srečanje za starše otrok iz 7. in 8. razreda.
Že ob 15h pa bo v sobi Karitas delavnica izdelovanja adventnih venčkov (ki
vam jih bodo sodelavci Karitas ponudili v soboto in nedeljo). Udeleženci lahko
okraske za svoj venček prinesejo s seboj.
Prva adventna nedelja, 1.12., je nedelja Karitas, ko je nabirka namenjena
za potrebe škofijske in župnijske Karitas. Običajni ofer na prvo nedeljo v
mesecu za obnovo župnišča bo zato na drugo adventno nedeljo, 8.12., ko
praznujemo brezmadežno spočetje Device Marije.
V ponedeljek, 2.12., ob 18.30 bo srečanje za starše prvoobhajancev. V
nedeljo, 8.12., pa se bo 11 veroučencev 3. razreda, ki se pripravljajo na prvo
sveto obhajilo, pri maši ob 10. uri predstavilo župnijskemu občestvu.
Na prvi petek v decembru, 6.12., bo g. župnik obiskal in obhajal bolne. Po
maši bo srečanje župnijskega pastoralnega sveta.
V soboto, 7.12., bo ob 16. uri otroke v župnijski cerkvi obiskal sveti Miklavž.
Prosimo, da starši otroke prej prijavite, in se priporočamo za prispevek 10 €
za prvega otroka in 5 € za naslednje.
V torek, 17.12., začenjamo božično devetdnevnico, ki bo vsak dan razen
nedelje ob 18. uri. V soboto, 21.12., zato ne bo maše na podružnici.
V torek, 24.12., je sveti večer, ko bodo svete maše ob 18. in 24. uri v Vavti
vasi in ob 20. uri na Drganjih selih.
V tednu pred božičem bodo otroci pri verouku opravili sveto spoved. Po božiču
bodo koledniki obiskovali domove po župniji. Verouka ne bo do nedelje, 5.
januarja, ko bodo otroci pred tretjim svetim večerom in pred praznikom
svetih treh kraljev Jezuščku v jaslicah prinesli škatlico iz adventnega
koledarja z zbranimi darovi za lačne otroke po svetu.
Župnijska molitvena skupina in skupina Prenove v Duhu se srečujeta ob
sredah ob 17. uri v cerkvi.
B ra lc i b eril pri maši ob 10h: 1.12. Marija Muška in Martina
Kopina, 8.12. Simona Gerbajs in Tjaša Tavčar, 15.12. Anica
Kren in Sara Jakše, 22.12. Patricija in Katarina Breznik.

Branje svetopisemski beril pri bogoslužju naj odmeva iz našega srca. Zato je
nujno, da nam je Božja beseda redno v duhovno hrano. Šele ko jo sami
prejemamo in čutimo njeno moč, jo bomo lahko predajamo tudi drugim, saj
jim ne moremo podati nečesa, česar sami nismo prejeli. Tudi za vsakdanje
premišljevanju lahko berila najdemo denimo na spletni strani hozana.si
Z veseljem pričakujemo še nove »kandidate«, ki imate občutek za branje
Božje besede. Veseli bomo vašega sodelovanja, posebej pri nedeljskih mašah
ob sobotah zvečer v Vavti vasi in na podružnicah v Straži in na Drganjih selih.

CERKEV ČISTI
SOBOTA, 23. november:
Jurka vas 2. skupina

SOBOTA, 30. november:
Vavta vas 1. skupina

SOBOTA, 14. december:
Vavta vas 3. skupina

SOBOTA, 7. december:
Vavta vas 2. skupina

SOBOTA, 21. december:
Vavta vas 4. skupina
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