DECEMBER 2020
Svete maše

So do nadaljnjega brez ljudstva. Duhovnika še
naprej vsak dan mašujeva po vaših namenih.

Sveto
obhajilo

Posamično. Po dogovoru. V cerkvi je seznam
na katerega se lahko vpišete.

Verouk

Preko videokonference, preko elektronske
pošte in z obiskom posameznih družin v cerkev za trenutek molitve in za spoved

Spoved

Po dogovoru, v cerkvi.

Virtualna
srečanja

Ob nedeljah ob 11.00 in ob sredah ob 16.00.
Prijavite se župniku, da vam pošlje povezavo.

Luč miru iz
Betlehema

Bo v cerkvi na razpolago od 4. adventne nedelje (20. december) dalje.

Božič

Bomo sproti obveščali o možnosti praznovanje
v cerkvi. Prosim, poglejte na spletno stran
župnije ali pokličite župnika. Hvala!

Prag večnosti so prestopili:

Janko Lojen (87) C. zmage 32; Elizabeta Pintarič (99) Regentova 4; Iztok Duša (69) Potrčeva 4; Geza Karlatec (64) Regentova 20; Berta Ferlinc (78) C. zmage 43; Silvester Postružnik
(76) Kettejeva 21; Mio Bosilj (76) Mladinska ul. 12; Marija
Ramšak (72) Potrčeva ul. 8; Vinko Vindiš (84) Metelkova ul.
7; Karolina Bornšek (87) Plečnikova 9; Slavko Marčinko (88)
Šarhova 55.
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924
Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si
Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik

DECEMBER—ADVENT 2020
Advent je čas priprave na praznik Gospodovega
rojstva, božiča. Božič pomeni »mali Bog«. Spominjamo se zgodovinskega dogodka pred več
kot dva tisoč leti, ko je veliki Bog postal mali človek, otrok, sin deviške matere
Marije. S svojim rojstvom je dal dostojanstvo vsakemu izmed nas. Jezus je bil
rojen v sveti družini in s tem je posvetil življenje v družini. Zato je božič praznik
družinske topline. Najlepše ga doživljamo v krogu domačih.
Advent, doba štirih tednov pred božičem, je čas notranje (duhovne) in zunanje priprave. Letošnje leto
bo zaradi koronavirusa zunanje priprave manj kot
prejšnja leta. S tem pa se nam odpirajo vrata, da bo
naša duhovna priprava po domovih in družinah lahko bogatejša.
Vabim vas, da adventni venec postavite na vidno mesto in si izberete, kdaj se
boste ob njem zbirali k molitvi: vsak večer ali vsaj kakšen dan v tednu. V veliko
oporo vam bo adventni koledar, ki ga vsako leto pripravi Misijonsko središče
Slovenije. Letos je koledar dostopen tudi v elektronski obliki.
Del priprave na božič je tudi postavljanje jaslic, brez
katerih si ne moremo predstavljati slovenskega božiča. Pri tem lahko sodeluje celotna družina –vsak član
lahko prispeva svoj delež. Letošnji advent želimo po
naših župnijah zaznamovati z naslednjimi pobudami:


Poživiti želimo družinsko molitev: pred jedjo in po njej, ob adventnem
vencu in jaslicah. – Postavimo na vidno mesto Sveto pismo in ga začnimo brati. Če družina še nima Svetega pisma, ga lahko dobi ali v župnišču
ali v knjigarni z verskimi predmeti.

IZ NADŠKOFOVEGA PISMA DRUŽINAM



Sv. Miklavž naj otroke preseneti doma.
Ob tem se lahko v družini pogovorite,
kako bo družina posnemala sv. Miklavža. Božič je po svoji vsebini praznik dobrote, saj nam je nebeški Oče podaril
svojega Sina in nam s tem pokazal svojo
neizmerno ljubezen do nas. Tako tudi
nas vabi na pot ljubezni in dobrote.
spodaj: Oberžan,

V adventnem času boste imeli priložnost za svetoOdspoved.
PozaniŽerdin in Majc
majte se, kdaj je duhovnik v vaši župniji na razpolago za prejem
tega zakramenta.
Želim vam veselo in ustvarjalno pričakovanje Gospodovega rojstva in
poživitev vaše osebne vere, ki jo živite najprej v svoji družini, v okviru
trenutnih možnosti pa tudi v župniji in družbi.

BESEDA BOLNIŠKEGA DUHOVNIKA ŠLIBARJA
Letošnji adventni čas je ob vseh znanih omejitvah hkrati tudi odlična priložnost, da se na prihod Jezusa pripravljamo globje, kot bi se sicer.
Morda vam bo prišel v roke adventni koledar, ki nosi naslov: »Tukaj sem,
pošlji mene!« Namenjen je otrokom, a zgovoren tudi za odrasle. Skozi ves
advent se bomo navduševali ob doktorju Janezu Janežu, laičnem misijonarju, doma iz župnije Sveta Helena – Dolsko, ki je deloval na Kitajskem in
na Tajvanu (sva tudi daljna sorodnika).
Ker sem prepričan, da vam vsem ne bo dano, da bi dobili ta koledar, vas iz
uvodnih besed koledarja in ker smo pred božičem, spodbudim: »Bog ni
prišel med nas kot nekdo, ki gospoduje in ukazuje in katerega se moramo
bati. Prišel je kot nebogljeno dete, ki ga je treba ljubiti in negovati. Majhnega deteta pa ni težko imeti rad, kajneda?« Zato naj bo moje adventnobožično-novoletno voščilo v želji, da bi ljubili. Ko ljubimo,
širimo ljubezen in tudi oznanjamo Boga. Tako smo pastirji,
trije kralji, kristjani v najlepši možni obliki. Postanimo misijonarji! Ljubezen je zelo nalezljiva. Če ljubimo, se za njeno širjenje ni potrebno kaj dosti truditi. Zato vam želim blagoslovljen advent in božič ter srečno novo leto z obilo ljubezni!

6. december, 2. adventna nedelja
»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim
obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega
v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte
njegove steze!« Tako je nastópil Janez Krstnik v
puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. Mt 1,1-8

8. december, Marijino brezmadežno spočetje
Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom iz nebes. Pred
stvarjenjem sveta nas je v njem izbral, da bi bili
sveti in brezmadežni pred njim. V ljubezni nas je
vnaprej določil, naj bomo po sklepu njegove volje zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu in naj
slavimo veličastvo njegove milosti. Ef 1,3-12

13. december, 3. adventna nedelja
»Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest
ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da
oznanim leto Gospodove milosti. Iz 61,1-11

20. december, 4. adventna nedelja
Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem,
ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in
rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s
teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej,
spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Lk 1,26-38

