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   NAŠE OBČESTVO   
 

Moj advent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začeli smo adventni čas, čas pri-

čakovanja: v Otroku se nam bliža Vse-

mogočni, da vstopi v naše življenje, 

ne na pol, ne medlo, ampak čisto za-

res. 

Čas je namenjen osebni, notranji 

pripravi na njegov prihod (advent). Iz 

srca naj bi se trudili odstranjevati vse 

tisto, kar nam kar naprej ponuja 

kultura, ali boljše nekultura porabniš-

tva: še to si moraš kupiti, še tja, 

moraš iti, še to si moraš privoščiti, pa 

se boš dobro počutil ... 

Advent naj bi bil čas za premišlje-

vanje o velikih Božjih delih v našem 

življenju, o velikih darovih, ki smo jih 

prejeli od Boga, pa se jih včasih niti 

ne zavedamo. 

Adventni venec v moji sobi, v dru-

žinski sobi nas spominja, da je svet-

loba močnejša od teme, da je toplo-

ta silnejša od mraza. To upanje pri-

naša vsak advent. 

Prvi adventni venček naj bi nastal 

konec 19. stoletja v Hamburgu. Nje-

gov namen pa je, da se družina (kdor 

živi sam, pa sam ali pa gre k sosedu 

...) vsak dan zbere ob njem in se v 

molitvi poglablja v skrivnost učloveče-

nja. 
 

Otroci so dobili tudi adventne 

koledarje z zgodbami, ki jih starši u-

porabite pri večerni molitvi. 

Naj pričakovanje Jezusovega roj-

stva v nas vedno bolj razžarja hrepe-

nenje po Njem, ki more edini potešiti 

vse naše želje.              župnik Dragan 



 

Božično voščilo slovenskih škofov 
 

 

 

 

 

 

 

»V svojo lastnino je prišla, toda 

njeni je niso sprejeli« (Jn 1,11). Božja 

Beseda je prišla v svojo lastnino, kajti 

tako piše apostol: »V njem je bilo 

ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar 

je na zemlji, vidne in nevidne stvari, 

najsi bodo prestoli ali gospostva ali 

vladarstva ali oblasti: vse je ustvar-

jeno po njem in zanj« (Kol 1,16). »On 

je podoba nevidnega Boga, je prvo-

rojenec vsega stvarstva« (Kol 1,15). 

»On je namreč 

Alfa in Omega, 

prvi in po-

slednji, zače-

tek in konec« 

(Raz 22,13). 

Toda njeni 

je niso spreje-

li, kajti mnogi 

sprejemajo Kristusa v svojo hišo 

samo tako, kakor ga je sprejela neka 

žena po imenu Marta, ki je v svoji 

vnemi za postrežbo pozabila, da 

človek ne živi samo od kruha, med-

tem ko je njena sestra Marija sedla h 

Gospodovim nogam in poslušala 

njegovo besedo (Lk 10,38-42). 

»Človek namreč ne živi samo od 

kruha, temveč od vsake besede, ki 

prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). 

Bratje in sestre, bližnji in daljni, 

verni in manj verni! Vaši škofje vam 

iskreno voščimo, da bi v letošnjem 

božičnem času in skozi vse prihaja-

joče leto kakor Martina sestra Marija 

vsak na svoj način sedli h Gospo-

dovim nogam in prisluhnili, spokojno 

in zbrano prisluhnili njegovi besedi: 

pred betlehemsko votlino in pred 

jaslicami, pred 

ambonom v 

cerkvi in pred 

sprejemnikom 

doma v hiši, 

pred odprto 

knjigo Besede 

pri poslušanju 

in pred zaprto 

knjigo Besede pri premišljevanju, 

pred glasom glasnika od zunaj in 

pred glasom vesti od znotraj, da bi 

hvalili Gospoda na cimbale 

poslušanja in cimbale donenja (Ps 

150,5). In-naj nam sprejeta Beseda 

vsem daje moč, da bomo vedno bolj 

Božji otroci (Jn 1,12). 

Vaši škofje 

 
Dve devetdnevnici 
 

 

 

 

 

 

 

V soboto, 30. novembra, smo začeli devetdnevnico pred slovesnim 

praznikom Marijinega brezmadežnega spočetja. Vsak dan bomo pri maši slišali 

kakšno misel iz devetdnevnice, ki so jo pripravili v semenišču, in prosili, da bi 

kakor Marija tudi mi živeli brezmadežno.  

Kako, ko pa imamo toliko grehov? Tako, da se vedno znova obračamo k 

Mariji in jo prosimo – njo, katere pot na zemlji je bila resnično brezmadežna -, 

naj nam izprosi milost, da bo po ljubezni, po Božji ljubezni tudi naša pot postala 

brezmadežna. 

Posebno pa vabimo otroke in cele družine, da bi se udeleževali devet-

dnevnice pred božičem: z lučkami bomo spremljali Marijo, ki pričakuje Jezusa. 



 

Po smrečje v Malo Račno ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsako leto nam je naš župljan 

Vinko Vodopivec pripravil smrečje za 

adventno delavnico, za izdelovanje 

adventnih venčkov. Letos pa nas 

gleda od zgoraj. 

Zato smo se v petek, 29. novem-

bra, odpravili po smrekove veje: 

Neža, Tilen, s Jana (na sliki je ni, ker 

je fotografirala) in oče Dragan (tako 

nekateri pravijo, da mu je treba reči). 

Dogovorili smo se z gospodarjem v 

Mali Račni ter s pomočjo obeh 

birmancev, ki imata na telefonu GPS 

in to funkcijo odlično obvladata, in 

varnim “pilotiranjem” s. Jane “prija-

drali” na njihovo kmetijo.  

Gospodar Tone nas je presenetil: 

že precej pred našim prihodom se je 

odpeljal v gozd, ob smreke postavil 

dolgo lestev in nasekal zelo lepe veje, 

ne samo smrekove, ampak tudi 

jelkove. Celotna ekipa potem ni imela 

tako velikega dela.  

Je bilo pa (skoraj) vsem všeč, ko 

smo se do domačije pripeljali s trak-

torjem, na prikolici. Gospodinja Mimi 

nas je doma po prihodu ogrela s 

toplim čajem. Bilo je lepo ... 

 
»Priveži svoj voz na kakšno zvezdo« 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pod tem naslovom je izšla knjiga, ki jo je napisala učenka 

Viktorja Frankla Elisabeth Lukas. Govori o logoterapiji, terapiji z 

iskanjem smisla. V življenju nas zadeva veliko preizkušenj. Če pa 

v vsaki težki stvari najdemo smisel, nas stvari ne potrejo. Knjiga 

je polna pretresljivih življenjskih izkušenj, ki človeka nagovorijo 

in mu v težavah pokažejo izhod: ne brskaj po svojih problemih, 

ampak pojdi k drugim, usmeri se k bližnjim ... Priporočam vsem! 



 

Praznovanje zakonskih jubilantov 2013 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Uvod v sveto mašo je pripravila družina s štirimi otroki ... 



 

 
 

Letos se je na praznovanju 

zakonskih jubilantov, ki smo ga imeli 

v nedeljo, 17. novembra, zbralo kar 

lepo število slavljencev. Praznovalo je 

deset parov. Tisti, ki so praznovali de-

set ali dvajset let zakonske zvestobe, 

so bili obkroženi s svojimi otroki, ki so 

živahno sodelovali pri maši in po njej. 

Še posebno veselje pa sta nam s 

svojo navzočnostjo naredila zakonca 

Senegačnik, ki sta obhajala 60 let 

zakonskih obljub.  

Po maši smo se ob skromni pogo-

stitvi zbrali v učilnici k preprostemu 

druženju »v družinskem krogu«. Še 

posebej so vse obogatila pričevanja 

zakonskih parov, ki so z navzočimi 

podelili svoje lepe in bogate, pa tudi 

težke izkušnje skupnega življenja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogu hvala za to praznovanje 

zvestobe, ljubezni, veselja in ljubezni 

do življenja ... 



 

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17. 

Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30. 
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Koledar za december 2013 
 

  1. 12. nedelja, začetek adventnega časa; 

- nedelja Karitas – nabirka za potrebne; 

  4. 12. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  6. 12. petek, po večerni maši igrica (letošnji birmanci) in obisk Miklavža; 

  8. 12. nedelja, BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE; 

16. 12. ponedeljek, začetek devetdnevnice pred božičem; 

24. 12. torek, sveti večer: po družinah se zberemo in skupaj molimo; 

- 18.00 božična maša za družine z majhnimi otroki; 

- 22.00 prva nočna maša z ljudskim petjem, 

- 23.30 ura bogoslužnega branja, pojejo sestre; 

25. 12. sreda, BOŽIČ, rojstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa: 

- 24.00 polnočnica, stare božične pesmi z orglami; 

- svete maše še ob 9.00, 10.30 in 18.00;  

26. 12. četrtek, SV. ŠTEFAN, sveti maši ob 10.00 in 18.00; 

29. 12. nedelja Svete družine, pri deveti maši blagoslov otrok; 

31. 12. torek, ob 18.00 zahvalna maša za milosti letošnjega leta. 
 

 
 

Koncerti v decembru 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. decembra ob 20.00 bo v cerkvi sv. Frančiška v 

Šiški drugi koncert v Ciklu orgelskih koncertov, ki jih 

izvaja italijanski orgelski mojster Pierpaolo Turetta. 

Vsebina bo uglašena na bližnje božične praznike. 

Slišali bomo dve deli skladatelja Olivierja Messiaena: 

Le Banquet céleste (Nebeška gostija) in La Nativité du 

Seigneur (Gospodovo rojstvo).  

 

26. decembra ob 19.30 bomo v okviru 

Sakralnega abonmaja v naši cerkvi gostili 

Slovenski oktet. Dan po prazniku 

Gospodovega rojstva nam bodo lepoto 

božičnih občutij prikazali z izvrstnim in 

ubranim petjem božičnih pesmi ob spremljavi 

organista Toneta Potočnika. 
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