NAŠE OBČESTVO
Štirje ključi
V novem letu vsem nam podarjam
štiri ključe:

Potreben je ključ za vrata od zadaj.
Gospod pride,
toda kje in kako, nam ni znano.
Pride v tistih,
ki si ne upajo na glavna hišna vrata.
Potreben je ključ, ki vodi v notranjost.
Gospod nam je bližji,
kot nam je blizu najbolj skriti kotiček duše.
Skozi ta vrata prihaja v dom našega življenja.
Potreben je ključ za vrata pogovora.
Ta so zazidana in vse čez prepleskana.
Ta vodijo do tistih, ki so nam najbližji,
a so prav tisti, ki so tudi najbolj odtujeni.
Gospod trka na ta vrata.
Še ključ za glavna vrata, za vhod.
Na tistem pragu so Jezusa z Marijo in Jožefom
zavrnili.
Ne oklevajmo in ga dokončno pustimo,
naj vstopi v naše življenje, v naš svet!
Ali bomo znali nocoj postati njegov Betlehem?
Klaus Hemmerle, Bog je postal otrok
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Naša praznovanja
Lepo je, kadar v župniji nekateri pripravijo kaj zanimivega kot dar za vse.
Tudi letos v decembru je bilo kar nekaj takih dogodkov.
Miklavževanje (glej slike) – Ena od
naših mam, Milena Osredkar, je z otroki
pripravila igrico za otroke, ko so pričakovali Miklavža. Zanimivo je bilo poslušati,
kako otroke navdihuje dobri angel, pa tudi
“ta črni”. A na koncu so otroci zmagali in
sledili pravemu glasu.
Miklavž se je znal prilagoditi vsem ...
Drugi prizorček so otroci pripravili na
sveti večer. Cerkev je bila polna, saj
smo tistega dne k blagoslovu povabili
tudi vse otroke, ki so bili v zadnjih letih
pri nas krščeni.
Z otroki smo podoživljali božično
zgodbo in se tako pripravljali, da s
polnimi pljuči s pesmijo vsemu svetu
sporočimo: Rojen nam je Odrešenik,
zato Sveta, blažena noč ...
Družinski zbor pod vodstvom Ule
Ulaga nam je s svojim navdušenjem
pričaral božično razpoloženje in nam
omogočil, da se v polnosti razveselimo te najlepše novice: Bog ni daleč
od nas, ampak je postal otrok, da bi
nam povedal, da nas neizmerno ljubi.
Tudi mešani pevski zbor ni želel
zaostajati ... Kaj naj bi bili namreč
prazniki brez slovesnega petja? Pod vodstvom dirigenta
Lovra Freliha in z orgelsko spremljavo s. Diane Novak so
nas pevci popeljali v skrivnost božičnega dogodka. Vsako
leto je veselje poslušati mašo na božične napeve. Posebno
pa je pobožala naše duše Ave Maria v izvedbi solistke
Sanje Zupanič.
In praznovanja še ni bilo konec: v četrtek po božiču je bil med nami otroški
pevski zbor iz Križev pri Tržiču. Kar skoraj vsi so se s svojimi starši in z
župnikom naložili na avtobus in precej napolnili našo cerkev. In oblikovali so
tudi pri češčenje po maši. Tisti, ki so bili pri maši, so se zahvaljevali za ta lepi
obisk: »Čutili smo nekaj zelo lepega.«

Kronika za leto 2016
Krsti – Lani so bili pri nas krščeni:
odrasla katehumenka in šest otrok,
pet je dečkov in ena deklica. Štirje so
iz cerkvenega zakona, eden iz civilnega, dva pa sta nezakonska.
Molímo za starše, da bi razumeli,
da je krst šele začetek življenja z
Bogom in bi otroke potem, ko gredo v
šolo, vpisali tudi k verouku.
Poroke – Bili sta dve poroki (leta
2015 nobene). En par se je poročil v
cerkvi, pri drugem pa je bila ozdravitev v korenini.
Kaj je to? Če zaradi kakšnega
vzroka sozakonec ne želi iti v cerkev,
sta pa civilno poročena, ima škof
oblast, da tak civilni zakon ozdravi
(poveljavi), da velja tudi pred Bogom.
Pogrebi – Cerkveno smo pokopali
šest faranov, vse so bile ženske: dve
sta bili prevideni (to pomeni, da sta
prejeli zakramente: spoved, obhajilo
in maziljenje), dve sta umrli nagle
smrti, za dve pa domači niso vedeli,
da je treba poklicati duhovnika.
V lanskem letu so se poslovili:
Jožefa ČAMPA, roj. Čudovan (1930),
kmetijski tehnik, Erjavčeva cesta 7;
Milka BORŠIČ, roj. Jesenek (1922),
zobozdravstvena asistentka, Slovenska cesta 12; Ingeborg VITTORI, roj
Lužer (1932), profesorica matematike, Idrijska ulica 8; Neda SMOLIK
KOBAL (1930), zdravnica, Prešernova
cesta 3; Marija PUNČUH, roj. Primožič
(1913), bančna uslužbenka, Idrijska
10; s. Leopoldina PODGORNIK
(1927), redovnica uršulinka, Ulica
Josipine Turnograjske 8, uršulinski
samostan.
Obhajila – V letu 2016 smo pri
nas razdelili 18.500 obhajil.

Lani so šli k prvemu svetemu obhajilu trije otroci, letos pa računamo,
da jih bo šlo še pet iz 3. razreda.
Molímo za te mlade duše ...
Verouk – K verouku hodi letos 24
otrok: štirje so se prijavili za katehezo
Dobrega pastirja, osem jih je v 3.
razredu, pet v 5. razredu, sedem pa v
7. razredu.
Pri nas bi morala biti letos birma, a
ker še ni otrok v 8. razredu, jo bomo
imeli naslednje leto jeseni.
Skušamo obuditi tudi srečanja za
mlade, a ... smo potrebni vsi veliko
molitve.
Družinski zbor – Zanj letos skrbi
prof. Ula Ulaga. Pojejo pri deveti maši,
pa tudi za praznike, in nam pomagajo
globlje doživeti Božjo navzočnost pri
evharistični daritvi.
Župnijski svet – Letos so nam za
poglabljanje
predlagali
vsebino
papeževe spodbude Radost ljubezni.
Vsakokrat pa se na mesečni seji dotaknemo tudi načrtov za našo župnijsko skupnost.
Zakonska skupina ima mesečna
srečanja po domovih. Tudi v tej skupini imamo za osnovo kateheze, ki
smo jih prejeli od Urada za družino,
govorijo pa o blagrih – kako Jezusovo
blagrovanje odmeva znotraj zakonskega para in znotraj celotne družine.
Župnijska karitas ima samo dve
članici, enega šoferja in nekaj občasnih pomočnikov.
Letos so se prispevki naših faranov precej zmanjšali, kar je razumljivo, zato moramo mnogim prosilcem
povedati, da jim ne moremo pomagati. Najhujše stiske pa vseeno lahko
pokrijemo.

Koledar za januar 2017
Januar – mesec verskega tiska
1. 1. nedelja, slovesni praznik Marija, sveta Božja Mati;
- ob 17.25 rožni venec za mir;
4. 1. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
5. 1. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice;
6. 1. petek, slovesni praznik Gospodovo razglašenje – sveti trije Kralji, sveta
maša dopoldne ob 10.00; otroci bodo k večerni maši ob 18.00 prinesli
adventne prihranke za revne otroke, če jih še niso na božič;
- prvi petek, obhajilo bolnikov na domu;
11. 1. sreda, ob 19.30 koncert Sakralnega abonmaja: Vokalna skupina Aurora
bo pod vodstvom Janje Dragan Gombač izvedla skladbo B. Brittna A
Ceremony of Carols;
15. 1. tretja nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana;
18.–25. 1., ekumenska molitvena osmina za edinost kristjanov;
19. 1. četrtek, ob 18.00 ekumensko srečanje s predstavniki različnih
krščanskih Cerkva;
27. 1. sreda, slovesni praznik sv. Angele Merici, ustanoviteljice uršulink,
dopoldne sveta maša ob 10.00, celodnevno češčenje;
29. 1. nedelja Svetega pisma.

Ekumensko srečanje
Letos ima ekumenska osmina naslov: »Kristusova ljubezen nas priganja« (2 Kor 5,14).
Povabljeni na ekumensko srečanje pri nas v četrtek, 19. januarja, pri maši in po njej, ko bodo
na vrsti pričevanja.
Na fotografiji: papež Frančišek in
Munib Younan, predsednik Svetovne luteranske zveze (LWF), sta 31. oktobra lani v Lundu na Švedskem ob 500. obletnici reformacije podpisala skupno katoliško-luteransko izjavo.

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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