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 NAŠE OBČESTVO 
 

Moj advent ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIŽA SE BOŽIČNI ČAS,  

KAJ BOMO STORILI? 

ČAKALI BOMO JEZUSA,  

VEČ BOMO MOLILI. 

 

Včeraj smo se 

po večerni maši 

zbrali v zgornji u-

čilnici in izdelova-

li adventne venč-

ke. Zelo lepo je 

bilo gledati otro-

ke, ki so si zve-

davo ogledovali 

šibje, smrečje in 

drugo, potem pa se z navdušenjem – 

seveda ob pomoči staršev in sester – 

spravili na delo. In nastalo je kar lepo 

število venčkov.  

Kakšen pa je smisel venčka v 

družini ali na domu, kjer kdo živi 

sam? Ob njem se pripravljamo na 

enega največjih praznikov – na božič. 

Ob njem naj bi vsak večer zbrala 

celotna družina k molitvi in premišlje-

vanju. 

Kako poteka taka molitev? Dru-

žine, ki jo imate vsak večer, poveste, 

kako je lepo 

vsak večer pre-

gledati dan. 

Vsak otrok pove, 

kaj je v svojem 

življenju doživel 

lepega, pa tudi, 

kaj je naredil na-

robe. 

Potem skupaj 

prosijo Boga in 

drug drugega za odpuščanje, naredijo 

načrte za naslednji dan in zmolijo 

večerno molitev. Ta je lahko daljša ali 

krajša, primerna starosti otrok. 

Za večerno molitev imate tudi pri-

meren pripomoček: adventni koledar. 

V njem je vsak večer zgodba in pred-

log za dobro delo, ki ga lahko skupaj 

naredite. 



 

Otroci za otroke 
 

 

 

 

 

 

 

Ta teden smo si pri verouku 

ogledali 10-minutni film o otrocih, ki 

po svetu trpijo in jim lahko pomaga-

mo. Adventnemu koledarju je namreč 

pripet hranilnik (celo dva ...), v 

katerega lahko otroci v adventnem 

času zbirajo denar za lačne otroke. 

En hranilnik imajo lahko v svoji sobi 

in vanj dajejo od svojih prihrankov, 

drugega pa v dnevni sobi, da lahko 

vse, ki pridejo na obisk, povabijo, naj 

tudi oni kaj prispevajo za lačne. 

Ljubezen je iznajdljiva. Če kdo od o-

trok nima svojega denarja, bo morda 

bolj iznajdljivo nagovarjal druge.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hranilnike bomo letos prinesli k 

družinski polnočnici na sveti večer ob 

šestih in jih položili Jezusu v jaslice. 

Jezus namreč šteje, da je vsak dar, ki 

ga damo potrebnemu, namenjen 

njemu samemu.  

 

In še nekaj misli s. Aleše Stritar o 

pripravi na božič. 

Za pripravo na praznik si je treba 

vzeti čas – večkrat naravnost odtrga-

ti. Večji je praznik, daljše so priprave 

nanj. S pripravami ustvarjamo poseb-

no ozračje, pričakovanje ... in obr-

njeno: veselo pričakovanje in prijetno 

ozračje človeka spodbujata k zavzeti 

pripravi. Lažje si vzamemo čas in 

pripravimo vse potrebno, če nekoga z 

veseljem pričakujemo. 

Krščansko pričakovanje v adventu 

in potem praznovanje božiča ni odvis-

no od daril in okraskov. Resnično 

lepoto praznika prinesejo duhovna 

doživetja, srečanje z živim Bogom in 

poglobitev pristnih medčloveških 

odnosov. 

V adventnem času pripravljamo za 

božič predvsem svoje srce, urejamo 

odnose v družini, da bi bili prisrčni, 

topli in vredni človeka – predvsem pa 

vredni Boga, ki prihaja. Starši 

darujejo otrokom več svojega časa 

kot sicer, v ospredju je skrb za 

prijetno družinsko življenje, skrb za to 

plino in ljubezen. To pa seveda ne 

pade kar z neba, niti se ne da kupiti. 

Treba se je potruditi. Temu je 

namenjen čas adventa. 

Svoje mesto in vrednost imajo se-

veda tudi lepo okrašeno stanovanje 

in darila. Pravi okras, ponos in veselje 

našega doma pa naj postanejo naša 

srca. 

Bog namreč ne želi priti samo v 

pospravljena in praznično okrašena 

stanovanja, ampak išče prostor v 

naših srcih. To je čudež božiča, da 

pride dragi gost – Bog v naše srce in 

ga napolni s srečo.  

Če opustimo duhovne priprave – 

molitev, razmišljanje ob Svetem pis-

mu – noben okras ne bo prinesel pra-

vega veselja. Vse, kar je zunanjega, 

naj izraža tudi našo notranjo narav-

nanost, naše notranje duhovno bo-

gastvo. V iskreni molitvi, skupni pes-

mi, v razmišljanju ob teh besedilih, 

naj bodo med vami dobrota, ljubezen 

– Bog.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob adventnem vencu naj ne 

manjka Sveto pismo (molitvenik, pes-

marica, adventni koledar). Preneka-

teri večer lahko obogatimo s primer-

nim odlomkom iz dobre knjige, ver-

skega časopisa ali revije. Najmlajšim 

ponudimo versko slikanico. Ob njej 

bodo doživeli advent in božič. 



Blagoslov obnovljenih orgel 
 

V soboto, 22. novembra, na god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, in 

na predvečer praznika Kristusa Kralja, smo dočakali slovesen sklep obnovitvenih 

del, s katerimi so naše orgle dobile nov zunanji videz, predvsem pa nov, bleščeč 

zvok.  

Ob 90-letnici naših orgel je zapisal zdaj že pokojni dolgoletni organist, 

skladatelj in akademik prof. Primož Ramovš: Poleg svoje osnovne funkcije, da 

spremljajo bogoslužje in da liturgijo povzdignejo, so te orgle sposobne, da zdržijo 

tudi najbolj zahtevno koncertno igro. Brez dvoma so orgle eden najpomembnejših 

spomenikov naše cerkve in Bog daj, da bi še dolgo služile svojemu namenu, ki ga 

je mojster Goršič tako lepo označil z napisom na igralniku: “Organum hocce ad 

majorem Dei gloriam exstructum est a. D. 1891.” (Te orgle so bile narejene v večjo 

Božjo slavo leta Gospodovega 1891.) 
Iz napovedi za zvočno predstavitev orgel 

 

 
 

Organist prof. Tone Potočnik je predstavil zvočne lastnosti posameznih registrov.  

 

 

France Goršič je bil umetnik, ki je zrastel iz domače in evropske orgelske tradicije. Bil je 

odprt za svet, se z njim primerjal in tekmoval. Svojim visokim umetniškim in moralnim 

načelom je ostal zvest tudi v najtežjih razmerah. Njegova orgelska zapuščina je dragocena. 

Orgle v uršulinski cerkvi so njen vrh. 

Orglar Brane Košir 



 

 
 

Orglar Brane Košir, ki je z veliko ljubeznijo in čutenjem obnovil orgle, nam je s 

pomočjo slik predstavil notranjost orgel in približal postopek obnove.  
 

 

Orgelska omara je restavrirana, tako je tudi zunanjščina v harmoniji z zvoki tega 

zapletenega glasbila. Odstranili smo debelo plast prahu in saj, razpoke in poškodbe v lesu 

zapolnili, jih skrbno retuširali in tudi rekonstruirali. Osvežili in nadomestili smo obrabljeno 

pozlato. Prvotna poslikava – imitacija lesa v tehniki žiljenja je spet zažarela v toplih tonih. 

Restavratorki-konservatorki Nuša Saje in Nuška Dolenc Kambič 
 

Ne bi si mogli izbrati lepšega in primernejšega dneva, da kličemo Božjega 

blagoslova na naše orgle, ta čudoviti, zdaj temeljito obnovljeni inštrument, za 

katerega se s to obnovo odpira novo obdobje. Prav na današnji dan namreč goduje 

sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, ki je vse življenje – pa tudi s svojo 

mučeniško smrtjo – izpovedovala vero v troedinega Boga, v Kristusa Kralja 

vesoljstva, čigar praznik obhajamo to nedeljo, ko tudi končujemo cerkveno leto. 

Prosili bomo Gospoda, da blagoslovi inštrument, ob katerem bodo mnogi – 

organisti, pevci in poslušalci – lahko odkrivali lepoto cerkvene glasbe in z njo slavili 

Njega, ki je izvir vsakršne lepote. 

Mnogi organisti in drugi glasbeniki so v času od leta 1891, ko je bil Goršičev 

inštrument postavljen, pa do danes, svoj glasbeni talent uporabljali v Božjo slavo 

prav s pomočjo teh orgel; med njimi mnoge uršulinke, npr. m. Eleonora Hudovernik 

in s. Cecilija Kobal ter seveda nepozabni skladatelj in akademik Primož Ramovš, ki 

je do naših orgel gojil posebno ljubezen. Naj zdaj zazvenijo v vsej svoji mogočni 

krasoti in dvignejo naša srca k Bogu.              Uvod v mašo ob blagoslovu orgel 



 

 
 

Pevci in inštrumentalisti so na koru poskrbeli za glasbeni del bogoslužja.  
 

 

 
 

Za blagoslov orgel so duhovniki in ministranti prišli na kor.  



 

Preden nas bo vse k Bogu dvignila zahvalna pesem, bi se rad v imenu nas 

vseh zahvalil vsem izvajalcem obnovitvenih del za kakovostno ter skrbno in 

spoštljivo opravljeno delo, predvsem orglarju Branetu Koširju in delavcem iz 

njegove orglarske delavnice ter ekipi Restavratorskega centra v Ljubljani z 

restavratorko Nuško Dolenc na čelu. 

Vabim vaju, da kot pozornost z naše strani sprejmeta dar.  

Hvala vsem, ki ste prispevali denarna sredstva za obnovo, najprej seveda 

Ministrstvu za kulturo, potem pa tudi vsem župljanom in ostalim, ki ste prispevali 

darove za pokritje računov obnove.  

Hvala komisiji za strokovni nadzor pri obnovi Goršičevih orgel, ki je z nasveti 

spremljala potek del na orglah. 

Hvala predstojnici samostana s. Boženi Kutnar in vsem sestram uršulinkam, 

ki skrbijo, da ostajajo naša cerkev in spomeniki v njej v dobrem stanju in da jih 

bomo take zapustili tudi naslednjim rodovom.  

Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi današnje slovesnosti in vsem 

sodelujočim. Poleg že naštetih so k današnji sijajni predstavitvi zmožnosti naših 

orgel prispevali tudi: organist Gregor Klančič, pevci župnijskega zbora in zbora 

Surrexit ter mali godalni orkester pod vodstvom s. Božene. 
Župnikova zahvala vsem, ki so pri obnovi in slovesnosti pomagali 

 

 

Zbranost ministrantov         Brane Košir z ženo 
 

 

Organist med igranjem          Druženje v dvorani  



Božično voščilo naših škofov 
 

 

 

 

 

 

 

»Ko je bilo namreč vse zavito v 

molčečo tišino in je noč prišla na pol 

svoje poti, je tvoja vsemogočna bese-

da iz nebes, s kraljevskega prestola, 

kakor srepogled bojevnik poletela v 

sredo pogubi izročene dežele« (Mdr 

18,14–15). 

Ko se je zdelo, da so preroštva 

utihnila, da se je nebo zaprlo in da se 

je tema zgostila do skrajnosti; ko se 

je zdelo, da je beseda umrla, da se je 

Bog umaknil in da se noč ne bo nikoli 

več prevesila v jutro, je Bog pokazal, 

da še vedno bedi nad človekom. 

Navdih je svetopisemskega pisatelja 

vodil, da je Božjo besedo primerjal s 

srepogledim bojevnikom, ki je 

pozoren na to, kaj se dogaja v deželi, 

ki ji grozi poguba. Bog se bori za 

človeka. Ko je z dihom oživljajočega 

duha ustvaril človeka, ga je tako 

vzljubil, da je zanj dal svojega edino-

rojenega Sina. Jaslice v nas budijo 

nežnost in nas lahko zazibljejo v idilo, 

vendar ne smemo pozabiti, da je 

božič dokaz Božje zavzetosti za 

človeka, ki pokaže svojo moč tako, da 

postane človek in gre iz ljubezni do 

konca. 

Božično sporočilo je za nas kristja-

ne povabilo, da tudi mi odidemo na 

obrobje, tja, kjer je človek, in nare-

dimo vse, da bo ta človek deležen 

odrešenja, da bo deležen ljubezni. 

Najprej naj odrešenju in ljubezni 

odpre vsak samega sebe, da bo sebe 

doživel v dostojanstvu, ki mu ga daje 

posinovljenje v Jezusu Kristusu. Po-

tem naj v istem duhu začne srečevati 

ljudi, skrbeti za njihovo dostojanstvo, 

jim pomagati k veselju ob zavesti, da 

so tudi oni Božji otroci, sprejeti in lju-

bljeni. Božič nas spodbuja, naj posta-

nemo dejavni sodelavci Besede pri 

prinašanju sporočila o dostojanstvu 

vsakega človeka in odrešenosti člove-

škega rodu. 

Slovenski škofje vsem duhov-

nikom, diakonom, bogoslovcem in se-

meniščnikom, vsem redovnicam in re-

dovnikom, vsem sodelavcem v pasto-

rali, vsem mamam in očetom pa tudi 

vsem otrokom in mladim voščimo 

veselo praznovanje božične skriv-

nosti. Božič naj poživi in vzradosti vse 

naše brate in sestre v zamejstvu in 

zdomstvu. Na poseben način želimo, 

naj v rojstvu Božjega Sina polnost 

dostojanstva doživijo vsi ostareli, 

bolni in osamljeni, vsi ubogi in tisti, ki 

doživljajo krivico, izkoriščanje in 

prezir. Vsi naj doživijo, da je Bog zanje 

prišel v deželo, v kateri se je zdelo, da 

je v njej umrlo upanje. V novem letu 

pa vsem voščimo: Gospod naj bo 

vedno z vami in naj stori, da boste vi 

vedno z njim. 

Veselje Gospodovega rojstva kli-

čemo tudi nad vse pravoslavne in e-

vangeličanske kristjane.     Vaši škofje 

 

Nedelja Karitas in Miklavž 
 

 

 

 

 

 

 

Ob nedelji Karitas in sv. Miklavžu, 

prazniku dobrote, vas vabim, da bi se 

spomnili potrebnih tudi s hrano. V 

petek, 5. decembra, lahko k maši 

prinesete stvari, ki imajo daljši rok 

trajanja. Dali jih bomo ljudem, ki so v 

pomanjkanju in ne morejo sami po-

skrbeti za svoje vzdrževanje. 



 

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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TRR: Raiffeisen banka 24200-9004606638, župnijski telefon: 01/252-48-64. 
 

Koledar za december 2014 

 

  1. 12. ponedeljek, ob 16.45 sestanek za starše vseh otrok; 

  4. 12. prvi četrtek, pri večerni maši molitev za duhovne poklice; 

  5. 12. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu; 

- ob 18.00 sveta maša, po njej Miklavžev obisk; 

  8. 12. ponedeljek, BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE; svete maše ob 

10.00 in 18.00; otroci imajo verouk, po njem vabljeni s starši k maši; 

- ob 17.00 akademija v stolnici (bogoslovci); 

10. 12. sreda, tretji koncert Sakralnega abonmaja: Duhovniški oktet Oremus, 

Adventne in Marijine pesmi;  

16. 12. torek, začetek devetdnevnice pred božičem; 

21. 12. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana; 

23. 12. torek, ob 17.30 v stolnici maša za domovino; 

24. 12. sreda, sveti večer: po družinah se zberemo in skupaj (ali sami) 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. četrtek, 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. petek, SV. ŠTEFAN, sveti maši ob 10.00 in 18.00;  

- pri deseti maši blagoslov otrok; 

28. 12. nedelja Svete družine,  

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

 

Duhovniški oktet Oremus 
 

 

 

 

V okviru Sakralnega abonmaja 

bo imel v petek, 10. decembra 

2014, ob 19.30 v naši cerkvi 

koncert oktet Oremus, v katerem 

poje osem mladih (oz. mlajših) 

duhovnikov. Na programu imajo 

adventne in Marijine pesmi.  

Lepo pričevanje ... 
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