Sv. maše: od 28. novembra 2021 do 19. decembra 2021
7.00
9.00
9.00
10.30
////////

za župljane in dobrotnike
po namenu
+ Smolič Vinkota
+ Sabljak Frančiško, obl.
+ Zidar Staneta, obl.

Saturnin

18.00
////////

+ Logar Maksimiljana, roj. Dnevu
+ Zgonc Veroniko in Jožeta, ob obl. poroke

Torek, 30. november

18.00

za zdravje Jana

1. ADVENTNA
NEDELJA

28. november
Katarina Laboure

Cirnik

Ponede., 29. november

Andrej
7.00
9.00
16.00
18.00

Eligij
Četrtek, 2. december

+ Jerič Slavkota
konferenca
blagoslov obnovljenega toplarja
+ Slapšak Jožeta

Natalija
Petek, 3. december
Frančišek Ksaver

18.00

Sobota, 4. december
Barbara

7.00

5. december
Filip Rinaldi

Ponede., 6. december
Nikolaj - Miklavž
Torek, 7. december
Ambrož
Sreda, 8. november
Brezmadežno spočetje
Device Marije
Četrtek, 9. december
Bernard

3. ADVENTNA
NEDELJA

Cirnik

+ Stare Ivana, obl.

7.00

+ Stankinega Očeta
za župljane in dobrotnike
+ očeta Franca, 10. obl. in mamo MarijoStopar
+ Kovačič Lojzeta, 22. obl. in Kovačičeve

Torek, 14. december
Janez od Križa

18.00

+ iz družine Kurent

Sreda, 15. december

18.00

za zdravo nosečnost in srečen porod

12. december
Devica Marija iz
Guadalupe

Cirnik
Okrog

+ Ravnikar Frančiško, ob roj. dnevu in moža Petra

+ Slapšak Mihata, obl.
+ za rajne iz Okroga
+ Sabljak Frančiško in Mihovila

Lucija

začetek božične devetdnevnice

za rešitev osebne stiske in Božje varstvo

Fabijan
Četrtek, 16. december
David

18.00

+ Zavodnik Marijo in Jožeta

Gornikove iz Škrljevega
božična devetdnevnica

Petek, 17. december
Lazar iz Betanije

18.00

+ Hlebec Frančiško
božična devetdnevnica

Sobota, 18. december
Gacijan

18.00

+ Prijagelj Tončko
božična devetdnevnica

7.00
9.00
9.00
////////
10.30

za župljane in dobrotnike
po namenu
+ Hočevar Ljubo, ob roj. dnevu
+ sina Tadeja Lamovše, 1. obl.
Jevševar Martina in Cirila, obl.

7.09
9.00
9.00
////////
////////
10.30
////////
////////
16.00
18.00

za župljane in dobrotnike
po namenu
+ Kos Jožeta
+ Bunderšek Sonjo in Klenovšek Alojza
+ Suša Jožeta, 30. kdan
+ Podlogar Jožeta, ob roj. Dnevu, starše
Romano in Jožeta ter brata Vilkota
v dober namen

18.00

+ Kovač Andreja, obl.

7.00

18.00

7.00
9.00
9.00
10.30
////////
15.00
18.00

Pone., 13. december

Sreda, 1. december

2. ADVENTNA
NEDELJA

Petek, 10. december
Judita
Sobota, 11. december
Damaz I.

Miklavžev večer in obdarovanje otrok

4. ADVENTNA
NEDELJA

19. december
Urban V.

+ Slana Stanislava

+ Urbič Ivana

18.00

srečanje katehetov

18.00

v dober namen

Cirnik

BRALCI BOŽJE BESEDE
nedelja, 5. december

ob 7.00
ob 10.30
nedelja, 12. december ob 7.00
ob 10.30
nedelja, 19. december ob 7.00
ob 10.30

1. berilo
Peter Kurent
Anica Bačar
Teja Poslogar
Anita Kostanjevec
Jože Ramovš
Barbara Škarja

2. berilo
Alma Lamovšek
Tanja Pavlin
Damjana Lamovšek
Helena Krnc
Sara Krnc
Alenka Ahlin

Bralci so naprošani, da si pridejo iskati knjigo za branje pred sv. mašo. Če
kdo zaradi omejitev ali strahu pred okužbo ne želi več brati naj to sporoči.

RAZPORED ČIŠČENJA CERKVE
Škrljevo, 4. 12.
Vesela Gora in Ravnik, 11. 12.
Vrh, 18. 12.
ODPOSLANE MAŠE
7x Stane Zidar, 3x Jože Slapšak,
2x Josip Frelih, 2x Ivana Rugelj

Zaloka in Okrog, teden pred božičem
Bistrica, teden pred novim letom
Brinje, 8. 1. 2022
ŠT. 238 – 28. NOVEMBER 2021

3x Marija Jerman, 2x Franc Kolenc,

NAPOVEDNIK IN OBVESTILA
- 28. 11., prva adventna nedelja.
- S prvo adventno nedeljo bomo pričeli v naši župniji še z eno sveto mašo v
Šentrupertu, ki bo ob 9.00. Tako bomo razbremenili mašo ob 10.30. K tej maši še
prav posebej vabljene družine prvoobhajancev in birmancev.
- V sredo, 1. 12. ob 16.00, vabljeni v Deželo kozolcev kjer bo tudi blagoslov
obnovljenega toplarja in križa.
- V četrtek, 2. 12. in petek, 3. 12., bom obiskal bolne in ostarele po domovih.
- V nedeljo, 5. 12., nas bo obiskal sv. Miklavž. Ne bo prireditve, Miklavž pa bo
delil otrokom do drugega razreda darila od 16.00 do 18.00. Otroke bodo pričakali
angelčki, ki jih bodo pospremili k Miklavžu. Ob darovanju bomo sprejemali
prostovolne prispevke.
- V ponedeljek, 6. 12. ob 17.00, imajo reden verouk otroci prvega in drugega
razreda.
- V sredo, 8. 12. ob 18.00, imajo redno srečanje kateheti in katehistinje.
- V nedeljo, 12. 12. ob 15.00, bo žegnanjska sveta maša na Okrogu pri sv. Barbari.
Maša bo za vse pokojne iz Okroga in okolice.
- V ponedljek, 13. 12. ob 17.00, bodo potekale svetopoisemske urice za predšolske
otroke.
- V sredo, 15.12. ob 18.00, se začne devetdnevnica pred božičem. Ob obisku
devetdnevnice bodo otroci dobili ovčko. Od 15. 12. dalje, so vse jutranje maše
prestavljene na večer ob 18.00.
- V času od 15. 12. in do božiča velja nedeljski obisk maše za devetdnevnico.
- V ponedeljek, 20. 12. ob 17.00, imajo reden verouk otroci prvega in drugega
razreda.
- V sredo, 22. 12. ob 19.00, srečanje biblične skupine
- V tednu pred božičem, bodo otroci pri verouku pripravljali pogostitev za Jezusov
rojstni dan.
Vsak torek po večerni maši, srečanje skupine Delavnica molitve in življenja.
Vsak petek ob 18.00, pevske vaje za mladinski pevski zbor.

ADVENT
Vzravnajte se in dvignite glave, kajti odrešenje je blizu! To je dobra novica! O tem
hrepenenju govori stara adventna pesem:
O, Odrešenik, pretrgaj nebo,
dol, dol, pridi na zemljo,
nebeška nam vrata razpri,
razpri, kar ključ in zapah drži!
Pretrgati: to je krik, ki pride iz globine srca! Nihče ne reče: Bi lahko morda malo odprli
nebo? Ali: Potisnite vendar zapah malo proti steni in odklenite vrata – temveč: Razprite
vrata, odtrgajte ključavnice in zapahe!
To hrepenenje, ta krik – to je advent. In je naše upanje, da bo Bog storil prav to. Ne
moremo reči, kdaj bo in kako se bo zgodilo. Lahko pa smo prepričani, da Bog obljubo
drži.
V tem smislu je advent radikalen in je ‚pustolovščina‘. Sicer pa: Beseda pustolovščina je
v
angleščini
‚adventure‘,
in
advent
imata
isti
koren
besede.
Advent smo ukrotili. Pustolovščino smo zreducirali na boj za parkirno mesto pred
nakupovalnimi centri, na to, ali se bomo domislili primernega darila za vse, ki jih želimo
obdariti, in ali bomo uspeli opraviti vse, kar se nam zdi, da bi morali. Vse to zna biti lepo
in prijetno – a to ni advent. Zato moramo biti budni, čuječi.
O, Odrešenik, pretrgaj nebo, pridi na zemljo! To je globoko hrepenenje po Bogu,
njegovi moči in veličastvu: želimo, da bi nebo prišlo na zemljo, da bi se lahko vzravnali in
bi bili svobodni pred svojim Bogom!
Po: A. Schwarz

