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1. adventna nedelja – nedelja Karitas

2. december 2018

Naše odrešenje je blizu
isti čas je Jezus rekel svojim
učencem: »Znamenja bodo
na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo stiska med
narodi v zmedi zaradi bučanja morja in
valov. Ljudje bodo ginili od strahu in
pričakovanja tega, kar bo prišlo nad ves
svet, kajti nebeške sile se bodo majale.
In tedaj bodo videli Sina človekovega
priti na oblaku z močjo in veliko slavo.
Ko se bo to začelo dogajati, se
vzravnajte in dvignite glave, kajti vaše
odrešenje se približuje. Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena
z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti
dan ne ujame iznenada kakor zanka.« (Lk 21,25-34)
Jezus nas v današnji Božji besedi svari: »Varujte se,
da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo,
pijanostjo in skrbmi za to življenje in da vas tisti dan
– to je dan Gospodovega prihoda – ne ujame
nenadoma kakor zanka.« Z redno molitvijo ob
prižgani sveči na adventnem vencu skozi ta čas
pričakovanja prosimo Gospoda, da bi znali biti čuječi.

V adventnem času se duhovno pripravimo na Gospodov prihod.

RAZLAGA SV. MAŠE (6. DEL
NEDELJSKA MAŠA - OBČESTVENO DOGAJANJE
aša ni zasebna stvar, ni zasebna molitev in meditacija. Zasebno
moliti in častit lahko pridemo, ko bom v cerkvi sam ali ob uri
češčenja. Maša pa je občestveno dogajanje in sem takrat povezan z
vesoljno cerkvijo. Na to bi morali računati že ob vstopu v cerkev. Prijatelji so
radi skupaj, zaljubljenci še bolj. Zato je čudno, da iščemo vsak svoj prostor
daleč od drugih in najprej pod korom, čimdalje od oltarja. Vse mora biti
naravnano na daritveni oltar, ki je med mašo središče dogajanja. Zato bi bilo
najbolje, če je mogoče, da zavzamemo tako mesto in položaj, da smo najbolje
povezani z drugimi in z dogajanjem na oltarju in ambonu, ki je prostor božje
besede. Prav tako ni zanemarljiva govorica bogoslužnega prostora, sakralnost
cerkve, torej urejenost. Lepa urejenost, čistost, primerna in umerjena
okrašenost, dela prostor še bolj “svet”, takšen, ki nas “sili” k Bogu in molitvi.

M

(Nadaljevanje 6. dela v prihodnji številki)

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Potopisno predavanje o Kolumbiji
V Sloveniji obeležujemo Teden Karitas. Dekanijska
Karitas Petrovče je v okviru tega tedna v petek 16.
novembra v župnišču organizirala plesno potopisno
predavanje o Kolumbiji. Katja Čuk, Mariborčanka, ki je
več kot 3 leta živela v Kolumbiji je kot pravi sama tam
našla in pustila del sebe. Pedagoginja in plesalka ter
koreografinja, svoje obiske v Sloveniji združuje z delom
in plesom. Tako sta s plesalcem in učiteljem plesa
Felipejem Herrero iz Kolumbije, predstavila to državo na malo drugačen
način; ob folklori, glasbi, plesu, fotografijah in bogati zgodbi. Veseli in
ponosni smo, da smo lahko bili del te zgodbe. (Elvira Krošel)
Srečanje zakoncev jubilantov
V nedeljo, 18. novembra je bilo pri sv. maši
ob 10. uri letošnje srečanje zakoncev
jubilantov. Na to srečanje se je prijavilo kar
24 zakonskih parov od 5 do 50 let skupnega
zakonskega življenja. Ob tej priliki je p.
Vanči zaželel vsakemu paru obilo božjega
blagoslova v zakonu in mu podelil posebno
priznanje. Po maši je povabil vse zakonce
jubilante v župnišče kjer so se ob dobri kapljici, prigrizku in zvokih harmonike
in klarineta muzikantov iz Dramelj poveselili in razvedrili. (Srečko Klepej)

Prvo mednarodno srečanje rektorjev in njihovih sodelavcev v Rimu
V Rimu je od 27. – 29. novembra 2018
potekala Prva mednarodna konferenca
rektorjev in njihovih sodelavcev z naslovom
»Svetišče,
odprta
vrata
za
novo
evangelizacijo«. Na srečanju se je zbralo
okrog šest sto udeležencev iz celega sveta.
Srečanje je bilo v Veliki dvorani papeške
Lateranske univerze. Vodil ga je msgr. Rino
Fisichela, organiziral pa Papeški svet za
pospeševanje nove evangelizacije. Srečanja
se je zadnji dan udeležil tudi papež Frančišek,
ki je v svojem govoru izpostavil pomembno
vlogo svetišč v Cerkvi. Dejal je, da so svetišča
kraji, kamor se ljudje radi podajajo, da bi
izrazili svojo vero. »Naša svetišča so nenadomestljiva, ker ohranjajo živo
ljudsko pobožnost, s tem, ko jo bogatijo s katehetsko formacijo, ki podpira in
krepi vero, istočasno pa gojijo pričevanje o ljubezni«. Vse udeležence je papež
pozval, naj se nikar ne pozabi ljudske pobožnosti. (p. Vanči, župnik)
Humanitarna odprava na Madagaskar
Humanitarno odpravo na Madagaskar
sva organizirala Gregor Kramer iz
Zaloške Gorice in Jože Krašna iz
Šentjerneja, letos od 27. septembra do
24. oktobra. Odšla sva kot tehnična
ekipa k misijonarju Janezu Krmelju na
misijon Ampitefa v škofiji Farafangana
na jugu otoka, ki je 850 km oddaljena
od glavnega mesta Antanarivo.
Misijon ima ambulanto, bolnišnico,
porodnišnico, šolo in cerkev. Sedaj tam
gradijo tudi vrtec, za vse pa skrbi organizacijsko in duhovno g. Janez Krmelj.
Ker pri izgradnji objektov in vzdrževanju cest uporablja gradbene stroje, je
bilo najino opravilo tehnične narave. Sestavila sva terenski traktor, kateri je
bil razstavljen poslan iz Slovenije, opravila na njem večji servis in popravila
rovokopač. Potovanje je bilo še posebej duhovno obogateno ob srečanju z
misijonarjem Pedrom Opeko, pri nedeljski sv. maši, pri kateri je prisostvovalo
preko 7000 domačinov in je trajala tri ure. Potovanje sva zaključila z ogledom
mesta Antanariva in naselij Akamasue. (Gregor Kramer)

 V torek, 4. 12. ob 20. uri je srečanje zak. skupine v Dominikovem domu.
 V sredo, 5. 12. ob 17. uri bo v cerkvi Miklavž obiskal naše otroke. Starši,
pripeljite svoje otroke k Miklavžu, da bodo spoznali sporočilo tega velikega
dobrotnika. Prispevek je tako kot vsako leto 10 €. Lepo vabljeni!
 V soboto, 8. 12. je praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Maše
so, ob 8. in 18. uri v cerkvi. Lepo vabljeni!
 V nedeljo, 9. 12. ob 10. uri je družinska maša. Lepo vabljeni starši in otroci!
 V sredo, 12. 12. ob 17. uri je pri sv. Jožefu v Celju predbožično srečanje
sodelavk in sodelavcev Škofijske Karitas Celje.
 Od petka, 14. 12. do nedelje, 16. 12. bodo pri nas na duhovni pripravi na
božič dominikanski bogoslovci iz Zagreba.
 V soboto, 15. 12. ob 19. uri bo v prostorih župnišča predstavitev knjige z
naslovom, Zakaj hoditi v cerkev? Knjigo bodo predstavili škof Marjan
Turnšek, pater Ivan Arzenšek (prevajalec knjige) in Srečko Reher (lektor).
Knjigo bo na predstavitvi možno dobiti po prednaročniški ceni. Lepo
vabljeni na predstavitev v čim večjem številu!
 Hvala Zinki in Marjetki za krašenje cerkve v mesecu novembru. V mesecu
decembru je na vrsti Drešinja vas. Koordinatorka je Anica Vošnjak.
 V adventu bo naše družine obiskoval kip Fatimske Marije tako kot lani.
Prosim, če se v zakristiji vpišete, kdaj boste imeli Marijo na obisku in ob njej
molili.
2. 12.
NEDELJA
3. 12.
PONEDELJEK
4. 12.
TOREK
5. 12.
SREDA
6. 12.
ČETRTEK
7. 12.
PETEK

1.adventna nedelja –
nedelja Karitas
Bibijana (Vivijana), mučenka

8h PT. M. B. V ZAHVALO ZA
ZDRAVJE SINOV, ZA FARANE
10h + VALENTIN MARCIUŠ

Frančišek Ksaver, duhovnik

18h + CVETKA ROBNIK

Janez Damaščan, duhovnik,
cerkveni učitelj

7.30h + FRANC IN ANA ŽUŽEJ
20 h Srečanje zakonske skupine

Saba (Sava), opat, puščavnik

7.30h + MIRAN VARJAČIČ,

Nikolaj (Miklavž), škof

7.30h + JOŽE NABERŠNIK

Ambrozij (Ambrož), škof,
cerkveni učitelj

18h + RAJKO MESARIČ

8. 12.
SOBOTA

Brezmadežno spočetje Device Marije

9. 12.
NEDELJA

2.adventna nedelja
Peter Fourier, redovni ustanovitelj

Makarij, mučenec

OSMINA

8h + MARIJA RESNIK
18h
PT. M. B. V ZAHVALO
+ VLADIMIR RAZBORŠEK
8h
ZA FARANE
10h + JOŽE OSET
+ ŠVAB, RAZGOR IN
GRUBELNIK
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