RAZPORED SVETIH MAŠ V TEDNU OD 17. 12. – 31. 12. 2017
TRETJA
ADV. NED.
17. DEC. 2017

Pon., 18.12.

Torek, 19.12.
Urban V., pp

Sreda, 20.12.

08.00
10.00
18.00

+ Tomaž Štrancar, I. Kosovela 23
Za žive in rajne župljane
+ Jože Hudej, Kidričeva 20

07.00
10.00
18.30
07.00
17.00
18.30
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30

+ Ivan Kravos, Slomškova 1/B
DSO: + duhovnik Drago Klemenčič
++ Krapež, Na Livadi 7
Po namenu darovalca, Vipavska 13/B
Žapuže: 30. dan + Bogdan Repič, Žapuže 42/B
V čast SD, Cebejeva 20
+ Miroslav Vidrih, Ob Hublju 2
30. dan + Marinka Černigoj, Grivška pot 30
++ Kobal in Krkoč, C. IX. korpusa 29
++ Semič, Grivška pot 29
++ starši Jejčič, Lavričeva 17
++ starši, Grivška pot 24

07.00
18.30
08.00
10.00
17.00
22.00
23.45
24.00
08.00
10.00
15.00
18.00
08.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
17.00
18.30
08.00
10.00
18.00

+ Štefan Vidmar, Lavričeva 36
+ Erika Krapež, Kidričeva 50
+ Slavica Ergaver, dar soseda
Za žive in rajne župljane
Družinska polnočnica: Za naše družine
Za letošnje novokrščence
Božičnica – priprava na polnočnico
++ Marc, Levstikova 2/A
+ Ciril Kranjc, IV. Prekomorska 60
V čast Kristusovemu rojstvu za župljane
Litanije
+ Miroslav Stres, IV. Prekomorska 55
+ Slavica Ergaver, Polževa 21
++ sorodniki Klemenčič, Ob Hublju 2
Vsi pokojni, Ul. M. Klemenčiča 6
+ Roman Velikonja, Vojkova 7
V čast SD, Žapuže 30
Za nedolžne žrtve, Bazoviška
++ starši Mihelj in Rutar, Lavričeva 7
+ Marija Krapež, Lavričeva 15/a
V čast SD v zahvalo in priprošnjo, Žapuže
Žapuže: V zahvalo MB, Žapuže 43/B
++ Semenič, Grivška pot 29
V zahvalo, Polževa 6/G
Za žive in rajne župljane
Za duhovne poklice, Ul. M. Klemenčiča 6

Vincencij Romano

Četrtek, 21.12.
Peter Kanizij

Petek, 22.12.
Sobota, 23.12.
kvatre
ČETRTA
ADV. NED.
24. DEC. 2017
IN
SVETI VEČER

Ponedeljek,
25. 12.
BOŽIČ
Torek, 26. 12.
Štefan, diakon
Sreda, 27. 12.
Janez, ap, ev.
Četrtek,28.12.
Nedolžni otroci

Petek, 29. 12.
Tomaž B., muč.

Sobota, 30.12.
Sveta družina
31. 12. 2017
nedelja

3. in 4. ADV. NED.

17. 12. 2017 – 31. 12. 2017; št. 46/17
'Radost ljubezni' – ZAKRAMENT ZAKONA
Sveta Trojica se razodeva prek družinskih odnosov. Družina je podoba Boga, ki je občestvo
oseb. Jezus, ki je v sebi spravil vse stvari in človeka rešil greha, ni le vrnil zakon in družino v
prvotno stanje, temveč zakon povzdignil v zakramentalno znamenje njegove ljubezni do Cerkve.
V človeški družini, združeni v Kristusu, je vnovič vzpostavljena podoba Svete Trojice, skrivnost,
iz katere izvira vsaka prava ljubezen. Zakon in družina prejemata od Kristusa po Cerkvi milost
Svetega Duha, da bi pričevala o
Sredi med vami stoji, a vi ga ne poznate (Jn 1,6-8.19-28)
evangeliju Božje ljubezni. Zakrament
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo
zakona ni le neka družbena pogodba,
Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč
nepomemben obred ali golo zunanje
pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil
znamenje
določene
zaveze.
on luč, ampak pričeval naj bi o luči. To pa je
Zakrament je dar za posvečenje in
Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz
odrešenje
zakoncev.
Zakonca
Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali:
spominjata Cerkev stalno na to, kar se
»Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz
je zgodilo na križu; drug za drugega in
nisem mesija.« »Kaj torej? … Kaj praviš sam o
za otroke sta priči odrešenja, ki sta ga
sebi?« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi:
deležna po zakramentu. Zakon je
zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok
poklicanost, je odgovor na poseben
Izaíja.« Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali
klic živeti zakonsko ljubezen kot
so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne
znamenje ljubezni med Kristusom in
mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovóril:
Cerkvijo. Medsebojni dar, ki se izraža v
»Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne
zakramentalnem zakonu, ima svoj izvir
poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden,
v krstni milosti. V medsebojnem
da bi mu odvezal jermen na sandali.« To se je
sprejemanju in s Kristusovo milostjo si
zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez
zakonci obljubijo popolno predanost,
krščeval.
zvestobo in odprtost za življenje.
Zakrament ni »stvar« ali »moč«, kajti v resnici sam Kristus prihaja zakoncem naproti z
zakramentom zakona. In ostane z njimi, da bi hodili za njim in sprejemali svoj križ nase, da bi po
svojih padcih vstajali, si odpuščali, nosili bremena drug drugega. Krščanski zakon je
znamenje, ki ne kaže le, kako zelo je Kristus ljubil svojo Cerkev, temveč ponavzočuje to
ljubezen v zakonski skupnosti. S tem, ko se zakonca združita in postaneta eno meso,
predstavljata zaroko Božjega Sina s človeško naravo. Zato daje zakoncem v radostih njihove
ljubezni in družinskega življenja že tu na zemlji predokus gostije Jagnjetove svatbe. Spolna
združitev, ki se jo živi na človeški način in je posvečena z zakramentom, je za zakonce pot rasti
v življenju milosti, saj gre za »poročno skrivnost«. Vrednost telesne združitve se izraža v
besedah privolitve, v kateri sta sprejela drug drugega in se drug drugemu predala, da bi si delila
vse svoje življenje. Te besede spolnost ovrednotijo in jo osvobajajo vsake dvoumnosti. Ko se
soočata z izzivi, nista zakonca nikoli prepuščena le svojim lastnim močem. Poklicana sta, da na
Božji dar odgovorita s svojim trudom, ustvarjalnostjo, vztrajnostjo in vsakodnevnim
prizadevanjem. Mož in žena sta podeljevalca zakramenta zakona, ko si izkažeta privolitev in jo
izrazita v telesni podaritvi (AL75).

OZNANILA ZA TEDEN 17. 12. – 24. 12. 2017
Uradne ure: Sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 11.00.
Molitev pred Najsvetejšim: Četrtek po maši, pridite molimo!
Verouk je reden za vse skupine. Nadaljujemo pa po prazniku Svetih treh kraljev.
Molitev Angel Gospodov v adventu ne molimo po maši v cerkvi, ampak doma.
Mladinsko in veroučno mašo v petek oblikujejo sodelavci pri devetdnevnici.
Dar za župnijo: 450 EUR za ogrevanje, 4 darovalci, in 198,80 EUR za oznanila.
Čiščenje in krašenje cerkve: Cebejeva 26 do konca, sledi Lavričeva 1 – 30.
Devetdnevnico pred Božičem nadaljujemo. Lepo povabljeni k skrbni pripravi na
praznik, tudi z udeležbo pri devetdnevnici. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo! Dekleta,
povabljena k petju tako kot lani.
Božične voščilnice: Nabavite jih lahko na adventne nedelje po maši pred Marijinim
domom, željeni prispevek za misijone je 2 EUR.
Listek za naročilo tiskovin vzemite zadaj in ga vrnite v župnišče do 15. 01. 2018.
Tiskovine, ki jih boste naročili in plačali preko župnišča, boste prejemali po pošti na
vaš naslov. Listek izpolnite čitljivo. Če naročnino poravnate v župnišču, zavrzite
položnico, ki morda pride po pošti od Družine ali Ognjišča.
Adventno spovedovanje v Šturjah in v Logu:
Ponedeljek, 18.12.: 08h-11h g. Tomaž; 15h-18h g. Sašo
Torek, 19.12.: 08h-11h g. Franci; 15h-17.30 g. Bogomir
Sreda, 20.12. v Logu: 09h-12h in 15h-18h vsi dekanijski duhovniki
Četrtek, 21. 12.: 08h-11h g. Rafko in 15h-18.30 p. Marjan
Petek, 22. 12.: 16h-19h g. Ivan;
Sobota, 23. 12.: 16h-18.20 Zoran
Izven teh urnikov se lahko posebej dogovorite in pridete lahko tudi v pisarno.
Svetopisemska skupina v ponedeljek po večerni maši v župnišču. (19.15)
Bralci: Vabljeni, na pripravo na praznike v sredo ob 19.15 v župnišču. Vabljeni zlasti
tisti, ki boste sodelovali pri božičnici pred polnočnico.
Slomškovo bralno priznanje: Otroci vabljeni v četrtek ob 17h v župnišče.
Spoved za mlade: Petek ob 19.30 v cerkvi.
Četrta adventna nedelja in sveti večer: Nedeljske maše dopoldne, zvečer sveti
večer in maše »polnočnice«. Ob 17h predvsem za mlade družine. Ob 22h za
starejše. Kdor le more, naj se potrudi za pravo polnočnico ob 24h. Je samo enkrat v
letu – v čast Jezusovemu učlovečenju. Po tej maši morda še kakšna božična pesem
na trgu pri Terčeljevem spomeniku.
Miloščina pri božičnih mašah je vaš letni dar za župnika, na dan novega leta pa
za g. Ivana. Zahvaljujeva se vam za vaše darove, za vaše molitve in druge
pozornosti, s katerimi pokažete, da cenite duhovnikovo delo med vami. Bog povrni!
Slika romarica – Marijina podoba: Hvala vsem, ki ste se vpisali. Slike gredo danes
po vseh mašah na pot. Na hrbtni strani je napisan seznam, kakor tudi na oglasni
deski. Sliko v popoldanskih urah nesite k naslednjemu na seznamu. Ob osebni,
družinski ali medsosedski molitvi se spomnite vseh naših krajanov.
OZNANILA ZA TEDEN 24. 12. 2017 – 31. 12. 2017

Uradne ure: sreda 17.00 – 18.00 in četrtek 09.00 – 12.00.
Trikraljevska akcija: Kot vsako leto, bo tudi letos, v torek 26. 12. od 09h naprej,
potekala trikraljevska akcija. Darovi, ki jih boste namenili otrokom, ki vas bodo
obiskali na domovih, bodo namenjeni otrokom v misijonih. V naprej iskrena hvala.
Otroke in mlade pa prosim za sodelovanje pri izvedbi tega dogodka za misijone.

Blagoslov otrok bo ob spominu na nedolžne otroke, ki so dali življenje za Jezusa, v
četrtek, 28. 12. pri večerni maši. Po maši še kratko češčenje Najsvetejšega.
Čiščenje cerkve 30.12.: Lavričeva 1 – 30, sledi (5.ali 6.1.): Lavričeva 31 do konca.
NAPOVEDNIK: dogodki, ki sledijo
Na praznik Svetih treh kraljev (sobota, 6. 1. 2018) otroci prinesejo k maši svoje
adventne darove za otroke v misijonih.
Blagoslov posameznikov in družin: Po prazniku Svetih treh kraljev bom začel z
obiskom in blagoslovom posameznikov in družin. To je priložnost za pogovor in
molitev za blagoslov. Obiskal bom vse, ki ste se lani ali tudi letos (zlasti družine
veroučencev) prijavili. Če kdo dodatno želi, lahko vzame zadaj prijavnico in jo
izpolnjeno vrne v škatlo zadaj v cerkvi ali v župnišče. Če pa kdo, ki je bil lani
prijavljen, ne želi več, naj to brez zadrege sporoči v župnišče. Vsak teden bo v
oznanilih objavljeno, katera ulica bo kateri dan na vrsti. Začel pa bom v Grivčah.
Priprava na krščanski zakon v letu 2018. Predvidena sta dva tečaja, oba bosta
potekala v prostorih Škofijske gimnazije, šest zaporednih nedelj. Prvi tečaj bo od
nedelje, 7. januarja, do nedelje, 11. februarja. Drugi tečaj bo v jeseni: od nedelje, 9.
septembra, do nedelje 14. oktobra. Tečaj začne ob 16. uri.
Za tečaj je OBVEZNA predhodna prijava, najkasneje teden dni pred začetkom
tečaja. Prijave voditelju tečaja: Sašo Mugerli, tel. 031 742 373; saso.mugerli@rkc.si.
Priprava na krst. Skupna priprava staršev in po možnost botrov, bo potekala v
Šturjah (Marijin dom). V letu 2018 je predvidenih šest tečajev: prvi od 9. do 23.
januarja (tri zaporedne torke), ob 20. uri. Predhodna prijava pri domačem župniku.
MISIJON 2019: V sklopu misijonskega leta bomo v januarju začeli z:
Delavnico molitve in življenja za otroke od približno 7. leta do približno 12. leta
starosti bodo delavnice molitve v župnišču ob torkih ob 17h. Začnemo v torek, 9.
januarja, traja pa 10 zaporednih torkov, upoštevajoč počitnice v februarju. Vsako
srečanje traja 75 minut. Voditeljica bo gospa Karmen Trampuž. Uvodno srečanje za
starše otrok bo v soboto, 6. januarja po večerni maši.
Delavnica molitve in življenja za starše: Začeli bomo v sredo, 17. januarja ob 19h
v župnišču, traja pa 15 zaporednih sred. Voditeljica gospa Magda Sever. Staršem se
lahko pridružijo tudi drugi odrasli.
Lepo povabim, da izkoristimo to lepo priložnost in gremo v šolo molitve. Razume se,
da to zahteva malček organizacije in žrtve. Za kaj vse se trudimo! In ker Bog ni na
zadnjem mestu v našem življenju, je vredno nekaj ur posvetiti tudi izboljšanju
molitvenega življenja. Več o tem programu skozi naslednje številke oznanil.
BOŽIČNI KONCERTI
Komorni zbor IPAVSKA vabi na Uverturo v praznično veselje z božično-novoletnim
koncertom, ki bo danes, nedelja 17. 12. ob 18h, v športni dvorani ŠG v Vipavi.
Zbor sv. Nikolaja Litija vljudno vabi na božični koncert, ki bo 22. 12. 2017 ob 20.00
v Protokolarno-koncertni dvorani sv. Frančiška Koper. Tokrat nas bodo pevci skupaj
z dirigentko Heleno Fojkar Zupančič in jazz triom, razveselili s slovenskimi božičnimi
pesmimi, ki bodo zazvenele v jazz ritmih in harmonijah. Avtorja aranžmajev in skladb
sta mlada skladatelja Barbara Grahor in Samo Vovk. VSTOP PROST!
VOŠČILO

Vsem dragim župljanom in krajanom iskreno voščiva blagoslovljen praznik Jezusovega rojstva
in hvaležen spomin na leto, ki smo ga skupaj prehodili. Naj bo prehod v novo leto vsem poln
zaupanja, saj je Emanuel – Bog z nami - tisti, ki vodi naše poti in jih usmerja k večni sreči.
Vaša duhovnika Ivan in Zoran

