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ADVENT - ČAS PRIPRAVE IN PRIČAKOVANJE
Z decembrom se začenja adventni čas. Čas pričakovanja, čas upanja, čas luči. Pričakovanje nečesa novega, velikega je glavna misel adventa. Kaj čakamo? Kaj se bo
zgodilo? Odgovor je na dlani in ga pozna vsak otrok. Čakamo Gospoda, Odrešenika.
A Jezus Kristus je že prišel. Rodil se je pred dobrimi 2000 leti v Betlehemu. Živel je
na zemlji, učil, ozdravljal ljudi, trpel, umrl, vstal od mrtvih in šel v nebesa. Njegovo
rojstvo in življenje je bilo nekaj edinstvenega v zgodovini človeštva. Hkrati pa je
učil, da je sredi med nami, ko sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu. Pri vsaki
sveti maši je navzoč v podobi kruha in vina. V nas je, kajti takrat, ko ga ljubimo,
kot sam pravi, bosta On in Oče prišla k nam in se naselila v nas.
Boljše vprašanje je torej: Kako čakati? Nanj odgovori zgled Marije, Jezusove
matere, nosečnice, ki pričakuje otroka. Bila je polna pričakovanja, molila je in bila
pripravljena, da rodi Jezusa. Veselje, mir, jasnost. Jezus je že tukaj,
ne samo med nami, ampak tudi v nas. Živi v nas kot droben otrok
v maternici, ki čaka na porod.
Božič za nas ni samo 25. decembra. Božič je, ko zaživi Jezus
otrok v naši ljubezni. Božič je, ko Jezus postane stvaren, resničen.
Da pa bo Jezus postal resničen, moramo pomagati, da se to zgodi:
prek našega čakanja, prek naše molitve in včasih tudi prek naših bolečin. Zgled Marije, ki pričakuje umirjena v tihem veselju, je v današnjem času vedno večji izziv.
December je poln nakupovalne mrzlice, božičnih in prednovoletnih zabav, okraševanja domov, prometnih zamaškov zaradi snega in množice ljudi, ki se vračajo
domov za praznike. Če k temu dodamo še božička in njegove severne jelene in
malho polno daril, dobimo pocukran izdelek, ki vsaj za nekaj dni prežene bridkost
in bolečino resničnega sveta. To traja nekaj časa, dokler ne pogledamo v denarnico,
dokler se ne vrnemo na delo, v šole, v ranjeno in zlomljeno človeško resničnost. In
prav zaradi vsega tega si moramo ravno v tem adventnem času prizadevati za trenutke
tišine in miru v naših srcih, v naših družinah. Adventni in božični čas je čas, ko naj
bi naša srca in domovi postali svetišča, kjer prebiva Bog.

PRAZNIK BREZMADEŽNE

Marijino brezmadežno spočetje je rimskokatoliška dogma,
ki pravi, da je bila Jezusova mati Marija v trenutku svojega
spočetja obvarovana izvirnega greha. Temu dogodku Rimskokatoliška Cerkev posveča tudi praznik brezmadežnega
spočetja, ki ga praznuje 8. decembra. Ta dan bosta sveti maši
v farni cerkvi ob 8- ih zjutraj in zvečer ob 19- ih.

SVETA DRUŽINA OBISKUJE NAŠO ŽUPNIJO

Podoba svete družine, ki smo jo prejeli na Slovenskem
pastoralnem dnevu v Celju, bo v mesecu decembru gostila
podružnica iz Srednje vasi. Tisti, ki želite sveto družino
sprejeti pod okrilje svojega doma, se za termin dogovorite z
Matejo Šter (251 19 29). Sprejem bo na drugo adventno nedeljo, 7. decembra, pri
sveti maši ob 10. uri.

NAROČNINA ZA DRUŽINO IN OGNJIŠČE

Celoletno naročnino za Družino (72,80 €) in Ognjišče (24 €) za leto 2009 že lahko
poravnate v župnijski pisarni. Prav tako lahko že kupite nove Marijanske in namizne
koledarje, Družinsko pratiko, božične voščilnice in kadilo.

ADVENTNO PREDAVANJE

Adventno predavanje, ki bo predvsem namenjeno staršem in odraslim, bo v soboto,
13. decembra, po večerni sveti maši. Gosta večera bosta zakonca Tina, ki je invalid s
celebralno paralizo, in Viki Vrtačnik, ki je popolnoma slep. Z njima bo tudi enoletna
hči Tjaša. Vsi smo povabljeni, da prisluhnimo njunemu poučnemu pričevanju.
Drugo adventno srečanje, ki pa bo namenjeno vsem mladim, bo v petek, 19. decembra, zvečer v Kranju. Ob srečanju bo priložnost tudi za božično sveto spoved.
Ne zamudimo danih možnosti za poglobitev vere in srečanja z Bogom.

SEJA ŽPS bo v torek, 9. decembra, ob 20. uri.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

S torkom, 16. decembra, bomo začeli z božično devetdnevnico, h kateri ste posebej
vabljeni otroci skupaj s starši. V času devetdnevnice bo sveta maša v cerkvi.

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČNIMI PRAZNIKI

Kako bomo praznovali božične praznike, je v največji meri odvisno od naše duhovne priprave. Velikega pomena je iskrena spoved ter sprava z Bogom in bližnjim.
V farni cerkvi boste imeli priložnost za sveto spoved v času devetdnevnice vsak dan
eno uro pred sveto mašo. V ponedeljek, 22. in torek, 23. decembra pa od 17. ure
dalje. S spovedjo ne odlašajmo na zadnje dneve.

CELODNEVNO ČEŠČENJE NA OLŠEVKU

Na četrto adventno nedeljo, 21. decembra, bo na Olševku praznik celodnevnega
češčenja Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Sklep bo popoldan ob 16. uri, priložnost
za sveto spoved pa od 14- ih dalje.

VABILO NA KONCERT DUHOVNE GLASBE

Ob izidu zgoščenke ODPRI MI VRATA, smo vabljeni na promocijski koncert
Zdenke Candellari, rojene Globočnik. Koncert bo 12. decembra ob 19. uri v Gimnaziji Kranj.

OBISK KOLEDNIKOV

Tudi letos nas bodo po domovih med božičnimi prazniki obiskovali koledniki.
V samem Šenčurju, v Srednji vasi, na Lužah, na Olševku, v Hotemažah, na
Visokem in na Miljah bodo koledniki obiskali le tiste družine oziroma domove,
za katere boste izpolnili spodaj predstavljeno prijavnico. Po drugih vaseh pa bodo
koledniki hodili od hiše do hiše. Radi jih sprejmimo v svoje domove in tudi tokrat
velikodušno darujmo za naše misijonarje in njihove potrebe.
PRIJAVNICA ZA KOLEDOVANJE
Koledniki bomo obiskovali Vaše domove v dneh 26., 27., 28., 29. in 30. decembra popoldan od 15. ure dalje. Prišli bomo k vsem, ki ste nas z izpolnjeno
prijavnico tudi povabili.
Ime in priimek:________________________________________________
Točen naslov: ________________________________tel.:______________
Dan za katerega želite, da vas obiščemo:____________________________
Izpolnjeno prijavnico lahko oddate v skrinjico poleg verskega tiska v cerkvi, lahko
pa jo osebno prinesete tudi v župnišče.
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ELIGIJ
škof

19.00 †Martin in Alojzija Kadivec
†Eva Zupin

BLANKA
spokornica

19.00 †starši Pušavec
†starši Alvijan

FRANČIŠEK
KSAVER
redovnik

19.00 †oče Franc Rakovec
†Karol Bricelj, obl.

JANEZ
19.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
DAMAŠČAN
†Vida Lun
duh. in cerk. uč.
SAVO
opat
NIKOLAJ
- MIKLAVŽ
škof

18.00 †starši Jakob in Marija ter dva brata in sestra Jeler
19.00 †Mana Logar, obl.

(VISOKO)

8.00 †Franc Müller (VOKLO)
18.00 †Angela Gorenc, obl.

8.00 za farane
2. ADVENTNA
10.00 †st. Ana in Oskar Valte ter Anton in sorod. Potočnik
NEDELJA
10.00 †Alojzija in †iz družine Erjavec (SREDNJA VAS)
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BREZMADEŽNO
SPOČETJE
DEV. MARIJE
VALERIJA
mučenka

8.00 †Alojzija in Martin Porovne
19.00 †Marjana in Jože Maček
19.00 †Lojze Rogelj, obl.
†Janez Hvasti, obl.

LORETSKA MATI 19.00 †Marija, Jelka in Franc Vreček, obl.
†oče Franc in brat Jože Žvan
BOŽJA
DAMAZ I.
papež

19.00 †iz družine Črnoga
†Polona Osterman in Johana Mrak

AMALIJA
mučenka

19.00 †Angela Jereb, obl.
†Foltanovi

LUCIJA
devica in
mučenka

8.00 †Janez Pipan, obl. (LUŽE)
18.00 †Florjan Vreček, 30. dan
†Vinko in starši Krajnik

3. ADVENTNA 8.00 za farane
10.00 †Marjan Zadnik, obl.
NEDELJA
MARIJA DI
ROSSA
redovnica

19.00 †Marija Petek, 30. dan
†Zofija in Franc Erjavec
†Jorg Benedičič, obl.

ALBINA
mučenka

19.00 †Janez Donša
†Ivan Mrak, obl.

LAZAR IZ
BETANIJE

19.00 †Janko Pušavec, 30. dan
†Ančka Hočevar
†Alojz Rozman

VUNIBALD
opat

19.00 †Ivan Mali
†Ludvik in Pavla Rozman ter vsi †Prestorjevi

URBAN V.
papež

19.00 †starši in sorodniki Hočevar
†Martin in Alojzija Porovne

EVGEN
mučenec

18.00 †Alojz Vidmar, obl.
†Martina Kos

4. ADVENTNA 8.00 za farane
10.00 †starši, sestra ter brata Miha in Tine Kern
NEDELJA
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