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Zimzeleni venec s svojo barvo sredi zime vliva upanje. Je simbol upanja, ki ga človeku prinašajo božični prazniki. Štiri sveče simbolizirajo mejnike v zgodovini sveta
in človeštva: stvarjenje, učlovečenje, odrešenje in konec sveta. Spominjajo na štiri
strani neba. Odrešenik je prišel na svet za ljudi z juga, severa, vzhoda in zahoda.
Sveče prižigamo postopoma, vsako nedeljo eno več. Vsaka na novo prižgana sveča nas opozarja, da se bliža božič. Barva sveč na adventnem vencu naj bo vijolična.
Vijolična barva je resnobna in nas spominja, da smo telesna in duhovna bitja.
Adventni venec lahko blagoslovi duhovnik ali družina sama. Molitev ob adventnem vencu povezuje družino med seboj in z Bogom ter spleta živi adventni venec iz
gorečih in hvaležnih src. Prav s pomočjo molitve obvarujemo svetost božičnih praznikov, da jih blišč in komercializacija ne izpraznita vsega svetega in Božjega. Hrepenenje po sveti noči naj nam in našim dragim prinese resnično luč in veselje zaradi
Božje bližine v Novorojenem.
Mojca Stegu

Advent – čas pričakovanja

A

dvent je poseben čas v cerkvenem letu. Bogoslužje je naravnano na prihajajoče božične praznike. Katoličani začenjamo novo cerkveno leto in priprave
na božič. Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu sledijo, so priložnost za poglobitev vere. Simbolika rojstva in novega začetka je vtkana v potek celotnega cerkvenega leta. K zunanjim pripravam na cerkvene praznike sodi duhovna priprava:
osebna molitev, prejem zakramenta sprave, post, dobra dela, miloščina. Adventni čas ima dvojen značaj: je čas priprave na slovesno praznovanje Gospodovega
rojstva, hkrati pa je to čas, ko nas spominjanje usmerja k pričakovanju drugega
Kristusovega prihoda ob koncu časov.
Adventni venec je znamenje
zunanje priprave na božič. Kot
liturgični simbol adventnega časa
smo ga v osemdesetih letih dvajsetega stoletja v Sloveniji prevzeli
od germanskih narodov. Praviloma je narejen iz vej smreke, jelke
ali bora. Na njem so po štiri vijolične sveče. Adventni venec ima
obliko kroga, ki nima ne začetka
ne konca. Krog pomeni popolnost
in večnost in je zato simbol Boga,
ki je popoln in večen, saj je od vekov in bo na veke.

Luč vere
Ko se začne advent,
prosim Gospoda,
da mojo dušo napolni
milost pričakovanja –
sveto Obiskanje.
Ko prižgem adventno luč,
prosim Gospoda,
da bo v moji duši premagana
smrtna senca.
Ko prebiram adventno Besedo,
prosim Gospoda,
da moji duši podari
obljubljeni Mir.
Ko zazvoni adventni zvon,
prosim Gospoda,
da Božja Mati obišče
svoj dom – moje srce.
Stanka Mihelič

Nekaj namigov za adventni čas

Napovednik

D

ragi starši in otroci! Advent je čas milosti, saj smo zelo odprti za dotik božje
milosti. Posebej si vzemite čas za osebno in družinsko molitev. Vsak dan vestno sledite adventnemu koledarju, ki smo vam ga razdelili pri verouku. Čudovite
vsakdanje pripovedi (mlajšim otrokom jih preberejo starši) vse navajajo k molitvi in
dobrodelnosti. Otroci, nikakor ne pozabite na lačne otroke po svetu!
Potrudite se po svojih najboljših močeh, da bo lahko božični praznik doživet in
blagoslovljen. Posebej tam, kjer so otroci, poskusite, da bo adventni čas družinsko
obarvan. Nakupe omejite samo na potrebne stvari, ne pohajkujte po trgovinah, omejite televizijo, računalnike in pametne telefone. Presenečeni boste, saj se bo v vaših
družinah rodilo nekaj novega.
Lepo vabljeni k sodelovanju pri božični devetdnevnici. To bo najlepša priprava na
božič. Vsak večer od 16. do 23. decembra se bomo ob 18.30 zbirali v naši cerkvi.
Posebej nas adventni čas navaja k spokornosti in sveti spovedi. Naredimo odločen
korak k Bogu. Za duhovno srečo gre. Duhovniki se bomo potrudili, da bo dovolj
priložnosti za sveto spoved.
Dragi starši in župljani! Želim vam, da bi svoje otroke vzgojili v veri in da bodo
ponosni kristjani sredi tega sveta. Dajte jim zgled lepega krščanskega življenja (pogovor, odpuščanje, ljubezen …) in naučite otroke, da bodo z vami govorili tudi o veri
in Bogu.
Naj bo adventni čas blagoslovljen!
p. Cristian Balint

Blagoslov adventnega venca
Usmiljeni in dobri Bog,
blagoslovi ta adventni venec,
da nas bo spremljal v tem času
pričakovanja in upanja.
Okrepi po njem našo vero,
da bo naše življenje uspelo,
da boš na začetku
tega cerkvenega leta
vse ranjeno in zlomljeno
povezal in ozdravil.
Anselm Grün

• V ponedeljek, 4. decembra, srečanje ŽK.
• V torek, 5. decembra, bo ob 17.00 sv. Miklavž obiskal otroke do 4. razreda, vse
ostale pa po večerni sv. maši (ob 19.30). Pričakali ga bomo v župnijski dvorani.
• Od 5. do 7. decembra bo tridnevnica pred praznikom Brezmadežne. Vsak dan
bomo pred večerno sv. mašo (ob 18.00) izpostavili Najsvetejše, molili rožni venec
in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Sledi sv. maša, pri kateri bo nagovor. Častilci
Brezmadežne, lepo vabljeni!
• Praznična maša in akademija v čast Brezmadežni bo v petek, 8. decembra, ob 18.30.
• V petek, 8. decembra, bo po večerni sv. maši adventno srečanje za vse starše veroučencev.
• V ponedeljek, 11. decembra, ima ŽPS po večerni sv. maši svojo mesečno sejo.
• 11. in 12. decembra bo sveta spoved veroučencev pred božičnimi prazniki.
• V četrtek, 14. decembra, bo po večerni sveti maši v samostanski kapeli molitev v
spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
• V petek, 15. decembra, bo po večerni sv. maši (19.15) srečanje za starše prvoobhajancev.
• V soboto, 16. decembra, bo ob 10.00 prva sveta spoved naših prvoobhajancev.
• V soboto, 16. decembra, ob 13.30 vabimo na veliko predpraznično čiščenje cerkve.
• Od 18. do 23. decembra spovedovanje vsak dan od 6.45 do 7.30 in od 17.30 do
19.00 (na sveti večer od 18.00 do 19.00).
• Na sveti večer, 24. decembra, bo ob 19.30 maša svetega večera, namenjena družinam z mlajšimi otroki. Redna maša ob 18.30 ta večer odpade.
• Na božič, 25. decembra, bo ob 00.00 polnočnica, čez dan bodo maše ob 8.00, 9.00
in 18.30.
• V torek, 26. decembra, je državni praznik dan samostojnosti. Ne pozabite na družinsko molitev za domovino in na slovensko zastavo!
• Na silvestrovo, drugi sveti večer, 31. decembra, ob 23.30 NI sv. maše.
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30

med tednom: 7.00, 18.30

URADNE URE: ponedeljek in četrtek: 16.00–17.00

torek, petek: 10.00–11.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu

in po naročilu, posebej še pred prazniki.
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