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TA POSEBNI CAS ...
Spet je tu december, siv, meg len, mrzel,
ob tem pa nas doletijo se krajsi dnevi, s
tem pa daljse noci. Vonj po mrzlih noceh
nas spomni, da je prisel tisti cas. Ljudje
postanemo otozni, brezvoljni, dolgocasni
ter zaspani in se bi se lahko kaj naslo.
Vse to lahko hitro zanemarimo, ce pomislimo, kaj nas caka v mesecu decembru.
(aka nas adventni cas in v stirih tednih
bomo prizgali stiri svecke, vsakteden eno.
Vsakic, ko bomo prizgali eno svecko vee,
bomo v nase zivljenje vnesli vee svetlobe in vee zivljenja. Zaceli bomo s prvim
tednom na zadnjo nedeljo v novembru
in koncali na sveti vecer oziroma zadnjo
nedeljo v decembru. Beseda advent izhaja
iz latinske besede adventus in pomen i
prihod, navezuje se na Jezusov prihod
oziroma na njegovo rojstvo. Adventni
cas pomeni zacetek novega liturgicnega
leta. Najbolj znacilna barva v adventu je
vijolicna in pomeni spokornost, vendar
se v danasnjem casu uporablja tudi rde ca. Otroci pa se poleg priziganja svec,
razveselijo tudi adventnega koledarja, saj

se znotraj koledarja v predalckih skrivajo
majhna presenecenja v obliki cokoladic.
v tem casu se lahko se bolj poglobimo v molitev. Molitev je oblika notranje
meditacije, ki nas ponovno poveze z
Bogom. Ponese nas k luci, to je Bogu in je
pot do brezkoncnega navdiha. Je namrec
kot postanek na bencinski crpalki, kjer
se oskrbimo z gorivom, oljem in drugimi
potrebscinami. Namesto, da smo otozni in
brezvoljni, se raje veselimo novih dogodkov, pozitivnih sprememb ter drobnih trenutkov, ki nam polepsajo dan, tako kot se
Devica Marija razveseli svojega novorojenega sina Jezusa.To je skrivnostni cas, kjer
vsi potihoma pricakujemo posebni car, ki
na koncu zasije v vsem svojem velicastvu.
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Ni lepsega kot to, ko se druzina zbere
okrog adventnega venca ter ob bozicnih
dobrotah in toplem caju malo pokramlja, zmoli skupno molitev ter prebere
odlomek Svetega pisma in tudi za poje. V
tem posebnem in skrivnostnem mesecu
podarite svojim blizjim cim vee casa in se
prepustite caru, ki prihaja med nas. V bozicnem oziroma adventnem casu naj vam
Bog napolni srca z radostjo in mirnostjo
ter odprtostjo, saj vas bo ved no cakal, da
ga poklicete k sebi in ga nagovorite. Naj
bo Bog zvami!

Cakamo tvoj prihod
Gospod Jezus 'Kristus,
cakamo na tvoj prihod,
taka, kat cakamo mir
v tern casu zunanjega in notranjega vrvenja.
'Vrni upanje tistim, ki so ga izgubili.
'Vrni ijubezen tistim,
med katerimi veje hlad.
Odpri nam oCi,
da bodo v nasem iivljenju zasvetili iarki,
ki napovedujejo tvoje veseije.

Irena Urbar

Ji.irgen Moltmann

'V rubriki zgodilo se je boste
prebrali razne vtise in odmeve na
dogodke, ki so dosegli svoj vrhunec v
mesecu novembru ob godu sv. :Martina, zavetnika zupnijske cerkve in
celotne zupnije. (jre za misijon, za
predstavitev nase monografije Zupnija sv. :Martina na 1gu, ob 300-letnici iupnijske cerkve, za sklepno
slavje 13. novembra. 'Koliko ljudi je
sodelovalo samo pri nastanku knjige, pa potem v neposredni pripravi

njene predstavitve in njeni izvedbi.
1n potem za 300-letnico. Prav
vsem se iskreno zahvaljujem za
sodelovanje in delo. 'V slogi je moe,
ki vedno obrodi dobre rezultate. Ob
koncu smo vsi zadovoljni in srecni.
rro veselje posebej dozivljam ob
srecevanju z nasimi farani in tudi
z ljudmi od drugod. 13og naj vsem
sodelavcem bogata povrne s svojim
blagoslovom.
vas zupnik Joze

ZAHVALA
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UTRINEK Z MISIJONA
Sveti misijon je poseben dar za zupljane. Letos, ko smo praznovali 300 letnico
zupnijske cerkve sv. Martina, so tudi k nam
prisli misijonarji in nas nagovorili. Smo
jim dovolj prisluhnili? Saj so bili njihovi
nagovori tudi v imenu sv. Martina. Tudi on
nas taka nagovarja, k prijateljstvu, resnici
in dobroti, kakor je to sam pokazal in deli!.
Spomnili so se tudi na ocete, matere,
sinove, hcere, .. saj tudi ani opravljajo
svetnisko delo z vzgledom in dobroto.
Nagovorili so starejse, jih mazilili. Po masi
paso si vzeli cas za prijazne in vzpodbudne
besede se v zupniscu.

Na pokopaliscu so mol iii za rajne, duse
v vicah, za :live pa za srecno zadnjo uro.
Tudi za zakonske jubilante so imeli
vzpodbudne besede za nadaljno skupno
zivljenjsko pot. Skupaj z g. zupnikom so
nam podelili spominska priznanja in rozne
vence, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Notranja podoba cerkve je bila nekaj
let prav zalostna, le sveti Martin nam je
na oltarju kazal pot k dobroti. Dobrota
faranov in seveda nasih dusnih pastirjev
zdaj zopet zari v vsej svoji lepoti, kat tudi
cerkev. Naj taka tudi ostane!
Silva Dolinsek

DOZIVELI SMO NEKAJ LEPEGA
V nasi zupniji smo imeli v casu misijona ( od 4. do 13. novembra) priloznost,
da pozivimo svoje duhovno zivljenje in
poglobimo vera. Vsi trije misijonarji so se
skusali v svojih nagovorih o pravicnosti v
ljubezni dotakniti nasih src.
Soseda mije rekla:"Vceraj sem dozivela
tako lep dan. Najprej me je po dolgem
casu obiskala patronazna sestra, potem
pa sta prisla k meni domov dva gospoda,
kaplan Janez in misijonar Francek. Prejela
sem obhajilo in zakrament bolniskega
maziljenja. Tako lepo je bi lo:'
Seveda je vsakdo izmed nas dozivel
misijon na drugacen nacin. Naj povzamem

nekaj misli iz pridig, ki so mi ostale se
posebej v spominu: Danasnji Clovek ima
udobnejse zivljenje in vecje potrebe kot ljudje
v pretek/osti. Kljub materialnim dobrinam
pa ostaja prazen, ce ne pozna Bog a. Pocuti
se kot v labirintu, kjer je ogromno poti, treba
pa je najti tisto provo, ki vodi k Bogu in v
vecnost.
Krscanska vera je vrednoto, ki bi se je mi
verniki morali zavedoti. Ktemu nos spodbujo
knjiga: Cena, ki sem jo placal. To opisuje,
koko tezko in nevorna je bila zivljenjsko pot
muslimana, ki se je spreobrnil h krscanstvu
in moral zaradi svojego prepriconjo zopustiti
domovino.
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Vsi vemo, da se moramo truditi za
svetost. Misijonar nas je vprasal, kako si
predstavljamo svetnika. Nihce ni odgovori l.
Takole nam je to razlozil: Morda pricakujemo,
dose svetniki ie no zunaj razlikujejo od drugih
/judi. Po ni tako. Neka iena je prebrala iivljenjepisJaneza Vianneya in bila prepricana, do
zdaj ve, kako naj iivi svetnik. Mora toliko moliti
kot on, se skromno prehranjevati, kot duhovnik veliko spovedovati, skratka posnemati go
mora v vseh podrobnostih. Po so ji rek/i, do
prihaja v tisti kraj Filip Neri, iivi svetnik. Sla je
v cerkev, go obcudovala pri darovanju svete
mase, ni pa razumela njegovega presernega
veselja pri igri z mladimi pred cerkvijo po
bogosluiju. Tedaj je priSe/ k njej in ji razloiil,
do smo vsi boiji otroci in dose moramo tega
veseliti. Bog si ieli veselih kristjanov.
Cas misijona je bil posvecen tudi drugim temam, nagovoril naj bi mlade ( zanje
je bil na primer koncert sku pine Svetnik ),
starejse in bolehne, clane ZPS in druge cerkvene sodelavce, zakonce in vse druge, na
pokopaliscu so bile molitve za pokojnike.
Film Varen proti poiaru, ki smo si ga
lahko ogledali v Centru lg, obravnava
iivljenje dveh zakoncev, ki doiivljata v skupnem iivljenju krizo. Moiev oce podari sinu
zvezek z navodi/i, kako naj se 40 dni skusa
vzdriati v skupnem domu. Vsak dan naj pa
se ravna po navodilih vzvezku. Naj se vzdrii
vsake slabe kritike, izkaie ieni kako drobno
pozornost, jo razveseli z darilcem in podobno. lena ne more verjeti, do njen moi vse to
pocne z dobrim namenom in do jo res sku sa

razumeti in se ieli spremeniti. V tem casu jo
na sluibenem mestu osvaja zdravnik, ki je
poln pohval in obcudovanja na njen racun.
Njen moi je med tern spoznal Jezusa, ki je
bil dober in usmiljen do vseh, ce/o do tistih,
ki tega niso zasluiili. Sklene, do odslej ne bo
vee mislil soma nose. Spremeniti se mora.
Ko njegova iena zboli, ji ljubeznivo streie.
OpraviCi se ji za svoje dotedanje sebicno
ravnanje v skupnem iivljenju. Skrivaj je vse
svoje prihranke, namenjene za nakup barke, vplacal za invalidski vozicek in posteljo
svoje to see. lena to najprej pripise svojemu
obcudovalcu, zdravniku. Potem zve, kdo
je bil skrivnostni p/acnik, in poisce mota
no njegovem delovnem mestu, v gasilnem
domu. Pove mu, do je spozna/a, do je dober
Clovek in mu spet lahko zaupa. Med njima
spet zavlada ljubezen.
Zanimivo je bilo tudi predavanje za koncev Vilme in Danija Siterja, ki sta se
popolnoma posvetila skrbi za zakonce in
njihove druzine, saj pride pri nas do tolikih
razvez zakonov. Organizirata duhovne vikende in pocitnice za zakonce z varstvom
otrok. Zanimivo je bilo sliSati iz njunih
iivljenjskih izkusenj, kako naj zakonca gradita medsebojni odnos, vzgajata otroke in
ne pozabita no molitev. Vmolitvi naj bomo
goreCi, moramo se Bogu tudi zahvaljevati
in mu izrocati prosnje, vendor naj se zgodi
njegova volja. V Svetem pismu pa lahko
najdemo odgovore no vsa vprasanja, ki se
pojavijo v nasem iivljenju.
Visek misijona je bila slovesna masa
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v nedeljo, 13.novembra. Spremljalo jo je
Molitev roinega venca pred maso, med
petje latinske mase ob sodelovanju orke- katero je bit z nami Jezus v Najsvetejsem
stra in nastopu solistov.Veste kaj pa je bilo oltarnem zakramentu.
Irena
zame najlepse?

SLAVNOSTNA SV. MASA
V nedeljo 13.11.2011 smo v nasi zupniji
praznovali zegnanje sv. Martina in obenem
praznovali 300 letnico zupnijske cerkve.
Takoj na zacetku slavnostne sv. mase nas
je s kora pozdravilo cudovito petje s spremljavo solistk in glasbil. V cerkev so v vsej
svoji barvitosti vstopile narodne nose, za
njimi sponosnim korakom gasilci ter skavti. To je bilo znamenje, da bo ta dogodek
res nekaj posebnega.Tokratje nasa cerkev
se posebej zasijala vvsej svoji lepoti. Kosta
v cerkev vstopila skofa z duhovniki, sem
imel obcutek, da smo bili prav vsi fa rani v
cerkvi ponosni na naso Bozjo hiso, v katero
prihajamo molit, in bili veseli, da z njimi
lahko delimo nase veselje ob praznovanju. Slovesnost je povezoval ljubljanski
nadskof, metropolit dr. Anton Stres, ki nam

je v svoji pridigi na slikovit nacin opisal
Jezusovo priliko o talentih. Poudaril je,
da nas Jezus spodbuja k odgovornosti za
darove, ki smo jih prejeli, in da so ti darovi
zastonjsko, vnaprej zaupano darilo, torej
kot milost, polozeni v zibelko. Bog nam jih
je zaupal, ker verjame v nas, da si bomo z
njimi znali sami pomagati in jih porabiti
v prid sebi in svojim bratom in sestram.
Veseli smo bili tudi nam dobro znanega
murskosoboskega skofa dr.Petra Stumpfa,
ki se je z veseljem odzva l na nase povabilo. Naj omenim, da sem bil pred jutranjo
maso, katero je vodil dr.Peter Stumpf, v
zakristiji, kjer sem se pripravljal na branje
berila. Vide! sem, kako je z zarom v oceh
podozivljal trenutke, ko je bil pri nas se kot
zupnik. Predenje oblekel praznicno mas no
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obleko, je navduseno pripomnil: »Oh, ta
stari izanski plasc!« Zakljucek mase je bil
spet olepsan s petjem, po masi pa smo se
v velikem stevilu zbrali v sosednji dvorani,
kjer smo z veseljem poskusili vse dobrote,
ki so nam jih pripravile pridne roke.

Tako smo z zahvalno sv. maso zakljucili tudi misijon, s katerim smo dobili nov
zagon, da bomo lazje uresnicevali nase
zivljenjsko poslanstvo, ki nam je bilo zaupano od Boga.
Miha Stefancic

MISIJON V IZANSKI ZUPNIJI
Velik dogodek, ki ga je izvedla izanska
zupnija v novembru 2011 in je sovpadal s
300-letnico zupnijske cerkve sv. Martina.
K stevilnim dogodkom misijona smo bili
vabljeni z nagovorom: Pravicnost v ljubezni - do Boga in do bliznjega. Misel se mi
ustavi ze pri prvi besedi - PRAVICNOSTI.
Kje jo zaceti iskati v tem norem casu, ki me
je zapeljal, da dogodkov misijona nisem
uspela doziveti v vsem obsegu. Cutim,
da pravicnosti manjkajo osnovni temelji,
od posameznika do celotne druzbe. Morebiti od tu nagovor misijona k veselju v
upanju, k potrpljenju v stiski in vztrajanju
v molitvi in zakljucku, da daritev bodi ti
zivljenje celo.
Velika daritev so nedvomno opravili
vsi, ki so sodelovali pri pripravi zbornika
o izanski zupniji. Predstavitev v cerkvi sv.
Martina na lgu je potekala ob cudoviti
glasbeni spremljavi, ki je dodatno podkrepila neprecenljivo vrednost zapisanega in s slikami bogata opremljenega
zbornika . Gospod zupnik je zarel od
ponosa in prav je tako. Priznati mu je
neizmerne zasluge, da je izanska zupnija

z vsemi okoliskimi cerkvicami zazarela v
vsej svoji lepoti.
Na Pijavi Gorici nam je v ponos cerkvica
sv. Simona in Juda Tadeja. Dr. Alojzij Slavko
Snoj, ki je sodeloval pri sveti masi na Pijavi
Gorici zadnji dan misijona, nam je osebno
polozil na srce, da bodimo ponosni na
naso cerkvico. Njen nastanek sega celo
700 let nazaj, v cas gotike. lzpostavil je
prizadevnost tedanjih !judi in njihov cut
za skupnost, ki je tako pomembna. Tudi
posameznik pusti pecat v svojem zivljenju, skupnost se bolj. V tem smislu nam
je predstavil pomen trikratnega »S«- skupnost, sobota, sonce. V teh meglenih in z
nizkimi oblaki zaprtih dneh se spomnim
na vascane tiste avstrijske vasice, ki so
kot skupnost znali priklicati sonce, cetudi
umetno z zarometi.ln ce sem prej omenjala pravicnost in njene trhle temelje, ki se
zacnejo ze pri posamezniku, se mi poraja
vprasanje, kako zagotoviti trdne temelje
danasnji skupnosti. Odgovor sem naslav ljubezni do Boga, ki vodi v ljubezen do
bliznjega.
Jelka janei Tavcar
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PRAVICNOST V LJUBEZNI- DO BOGA IN DO BUZNJEGA
Naslov je geslo misijona od 4. do 13. novembra 2011
Ob 720-letnici zupnije, 300-letnici zupnijske cerkve sv. Martina
in 40-letnici delovanja salezijancev na lgu

Misijonarsko delo v letosnjem misijonu med lzanci so opravljali: dr. Franc
Marsic, Peter Pucnik in dr. Alojzij Slavko
Snoj. Geslo misijona nas je s pomocjo

misijonarjev nagovarjalo in spodbujalo k
duhovnemu razmisljanju. Posvetili so se

"Potrpite v stiski in vztrajajte v
,Bodite soudelezeni v potrebah svetih'~ ,Jezus je nasa pot,
resnica in zivljenje", ,,Vodi, Marija
po pravi nas poti", ,Ljubezen do
Boga in do bliznjega, ,Daritev bodi
ti zivljenje celo"- misli, ki so nas spremolitvi'~

mladim:"Bodite goreci in sluzite Gospodu:'V Martinovem gaju je mlade navdusila mljale dan na dan in se nam ponujale

skupina Svetnik s svojim koncertom. Na
drugacen nacin, preko glasbe in precudovitih fotografij, so priblizali mladim
Jezusa. Pravijo, da je Peter Pucnik pripravil
super mladinsko sv. maso in molitev na
drugacen nacin.
,Veselite se v upanju": nagovor za
starse, maze, zene. Ogled filma Varen pred
pozarom je ponudil siroko in globoko
paleto razmisljanj.
,Sveta vera bodi vam luc"- vodilna misel za bolne, samske, ovdovele,
kljucarje, ZPS, pevce in ostale zupnijske
sodelavce. Lepa primerjava s sv. Terezijo
nam je ponudila razmisljanje o tem, kdo
smo in kaj lahko naredimo v skupnosti.
Ali delamo za hvalo ali za svoje notranje
zadoscenje in s cistim srcem za pomoc
drugim. Sv. Terezaje spoznala, daje njena
"velika in pomembna" naloga na svetu,
da ljubi Boga.

v razmisljanje.
Misijon 5e je 5klenil 5lavno5tno, 5 praznovanjem Dneva zupnije na zegnanje
5v. Martina. Slavno5tno maso je daroval
ljubljanski nadskof metropolit msgr. dr.
Anton Stres s somasevanjem murskosoboskega skofa msgr. dr. Petra Stumpfa,
nekdanjega izanskega zupnika, in misijonarji ter drugimi duhovniki. V homiliji je
g. nadskof govoril o nasi veri, veri nasih
prednikov in izkazovanju le te. Omenil je
talente, kot denarno enoto v preteklosti
in talente kot jih razumemo danes. Vsak
od nas ima talent, vsakza nekaj drugega.
Nasa dolznost je, da svoje talente uporabimo in izkoristimo. Zla5ti 5mo dolzni, da
5svojim talentom kot kristjani prispevamo
v Cerkvi, v fari, po svojih moceh pomagamo drug drugemu in ne skrivamo svojih
talentov.
mjg
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SMS 4. 11.- Koncert Svetnik©, glasbo
smo lahko zacutili na drugacen naCin, s
slavljenjem, adoracijo, pricevanjem. Bend
je poskrbel za super popestritev misijona.
Po koncertu smo lahko se poklepetali in
se posladkali. © 11. 11. SV. MASA, to je
bila mladinska masa v pravem pomenu
besede. Mladi smo maso polepsali s
svojim sodelovanjem, igro in petjem, g.
Peter Pucnik pa z drugacnim pristopom,
sproscenostjo in cutom za mlade. Da bo
takih dogodkov se vee!©
Natasa Ursie

Res velik si Bog, pojte z mano velik si
Bog, vsak bo vedel, daje velik nas Bog, ....
se je slisalo iz globine mladih src, ki so
prepevale in dozivljale na srecanjih letosnjega misijona ob 300 letnici zupnijske

cerkve na lgu.
Naj nas stopinje casa popeljejo teden
dni nazaj, ko je nasa zupnija 3 dni pokala
po sivih ob navzocnosti mladih in cvetela
v Don Boskovem duhu, ki nam je sporocal
»Da stele mladi, pa vas imam mocno rad
in bi za vas naredil vse!«
Ze v petek 4.11. je v Martinovem gaju
potekal koncert skup ine Svetnik, ki je
napolnil sotor in med mlade prinesel nov
veter! V petek 11.11.11 pa smo imeli vel iko
mladinsko maso v cerkvi, kjer se je zbrala
izanska in pijavska mladina in skupaj z masevalcem Petrom Pucnikom izpeljala eno
najlepsih mladinskih mas dotlej! Cerkev je
bila polna, kar je bil nas cilj! Naslednji dan
12. 11. je g. Peter Pucnik pripravil molitev
in delavnice za mlade v kapeli v zupniscu!
Pogovarjali smo se, kaj in kdo je Jezus in
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kaj nam prinasa v zivljenje! Na tej poti Le se ni oziral na druge, ampak se je pustil
smo si vlili novega upanja in moci za del a z odpreti in pogledati vase, kar pa sploh ni
mladimi in sklenili in obnovili prijateljstva! taka enostavno. Pustiti namrec predsodke
Ziga »Kaj bodo drugi rekli!« in pokazati tudi
drugemu, da ti vera veliko pomeni in jo
potrebujes, to dejansko priznati tudi sebi,
preden se je v teh preteklih ted nih ni lahko. Prislo je veliko mladih. Predpred nasimi ocmi odvrtel razplet dogod- vsem me je presenetilo dejstvo, da jih je
kov, smo se med seboj sprasevali, kako bilo veliko od drugod, zalosti pa me, da
bodo sploh misijonski dnevi zaziveli. Ali se je razgubila mladina iz same zupnije.
baste nasli v programu kaj zase in prisli Pa vendar si pravim v zakljucku, da ni se
pogledat ali pa je to za vas le postranska nic izgubljeno, to je bil sele zacetek. Pac
stvar in se za to pac niste odlocili. Govorim vecji mladinski del izanske zupnije se ni
predvsem za mladinski del, saj sem bila pripravljen vstopiti skozi Gospodova vrata
sam a tam najvec dejavna in poznam nasa pokoncno in se ne cutijo z zupnijo, tega
situacijo. Moj cilj v misijonu je bil privabiti ne moremo spremeniti, to semora zgoditi
vrstnike, pa ne v smislu, da bo pac cerkev spontano, imamo pa zato toliko vee boljsih
zaradi tega kaj bolj polna, ampak v smislu, mladih upov, ki so vseeno prisli, bodocih
da spoznajo, da to delamo zase in za pa- animatorjev oz. dejavnih faranov, ki bodo
storalni duh nase zupnije, ki je v teh casih in v to sem prepricana, izanski zupniji
se kako potreben in se ga ne cuti dovolj. dolgorocno prinesli tisto, kar zupnija poSama sem na koncu dobila obcutek, da trebuje. Graditi na njih pa moramo vsi in
je bil letosnji misijon kar ve lik poseg v zacne se ze s pozdravom na ulici.
Klavdija Hocevar
cloveka sa mega, ce si je seveda to dovolil.

Se

NE POZABI NA SRCE!
Dragi mladi, srecanja z vami pred misijonom in v casu misijona so bila prijetna,
zato se jih tudi rod spominjam. Spostujem
vas trud, se posebej pripravljenost vseh
tistih, ki ste pomagali pripravljati posamezna srecanja. Ne vem, ce se sploh zavedate,
koliko iivljenja, veselja ter hrepenenja po
sreCi nosite v sebi. Zelim vam, da bi v sebi
odkrivali tis to, kar vam omogoca, da vsak

iivi svoje iivljenje, tisto iivljenje, po katerem
je vsak enkraten, neponovljiv in Boiji. Seme
tega iivljenja je poloieno v srce in tam je
Clovek najlepsi, najbolj on in najbolj Bogu
podoben. lata naj ne mine dan, ne da bi
poskrbeli za svoje srce, ne da bi odkrivali in
zalivali to seme v njem. Tam je sreca, notranji
mir, tam je ljubezen, ki edina ostane in vam
je ne more nihce vzeti.
Peter

----ciQJ- ZGODILO SE BO, SPOROCILA
KDAJ 80 SV. BIRMA?
Na sestanku starsev osmega razreda,
15. 11. 2011, je g. zupnik predstavil nacrt
za prihodnjo birmo. Zal je bila navzoca
le dobra polovica sta rsev. Birma bo v
zacetku prihodnjega solskega leta, to je v
mesecu oktobru in sicer samo za 9. razred.
Za neobicajni cas so prosili starsi, kajti
otroci v 9. razredu so na koncu devetletke
obremenjeni z zakljuckom osnovne sole
in prestopom v srednjo.

Priprava na birmo se bo zacela na 2.
adventno nedeljo, ko se bodo birmanci
predstavili zupniji in prejeli Sveto pismo.
To bo pri masi ob 10. uri. lstocasno bodo
zaceli z delom v birmanskih skupinah, ki
jih bodo vodili animatorji ob sodelovanju
starsev. Druzine birmancev in celotna zupnijska skupnost smo povabljeni k molitvi
in prosnji za Svetega Duha.

J.Z.

SLOVENSKI SKOFJE PRED VOLITVAMI
Napisali so nam, da so volitve najbolj
pomemben trenutek v zivljenju de mokraticne druzbe. Dejansko gre za edino priloznost, ko drzavljani neposredno odlocamo
o svoji prihodnosti. Vse verujoce rojake
in vse druge drzavljane pozivamo, naj se

2011

volitev zanesljivo udelezijo in preudarno
volijo. Kot katolicani bomo pozorni nato,
da bomo izvolili poslance, ki priznavajo
pomembnost krscanskih vrednot v druzbi
in so v svojem okolju dokazali, da so vredni
nasega zaupanja.

ZAKRAMENT KRSTA je prejel: Anie Tihole, 30. 10. 2011, na lgu.
ZAKRAMENT SV. ZAKONA sta si podelila: Gregor Petrovcic in Anita Tegelj, 05.

11. 2011 na lgu.
V VECNO ZIVLJENJE je odsla:
+ Stanislava Tavzelj, 27. 10. 2011, Matena 23, pokopana na lgu. Za svete mase in v

dober namen so darovali: hcerka Ivana zdruzino, hcerka Milka zdruzino, sin Francelj zdruzino, druzini
Ambroz in Kozamernik iz Matene, Franci Fister.
Bog placaj vsem darovalcem!

CISCENJE ZUPNIJSKE CERKVE
2. SKUPINA- 4. 12.
3. SKUPINA - 11. 12.
4. SKUPINA- 18. 12.

6. SKUPINA- 25. 12.
7. SKUPINA- 1. 1. 2012 lska Loka

SPOROCILA

--QD--

SPORED BRALCEV BOZJE BESEDE- DECEMBER
Pri masi ob 8. uri:
Tina Zaloznikin Jernej Smole- 27. 11 .
Natasa in Bostjan Steblaj- 4. 12.
Kristina in ZinkaStefancic- 11. 12.
Toncka Cankar in NastjaStrelec- 18. 12.
Helena Bevc in Miha Stefancic- 25. 12. polnocnica
Franci Orhini in Veronika Cuden- 25. 12.
Tina Zaloznik inJernej Smole- 1. 1. 2012
Pri masi ob 1o. uri:
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel- 27. 11.
Mojca Kuzma in Tina Trentelj - 4. 12.
Manca in Ales Hostnik- 11. 12.

AndrejaZdravje in Marija Poljanec - 18. 12.
AnkaVirant Dornik in Pavia Meglic- 24. 12. ob 18h
Zan Debevecin Marinka Zavrsnik - 25. 12.
Mojca Kus in Jure Podrzaj - 1. 1. 2012

Braid na Pijavi Gorici:
Katarina Hocevar in Tadeja Lunar- 27. 11.
Eva Kramar in Urska Pirc- 4. 12.
Olga Urbar in Anze Globokar - 11. 12.
Anamarija Picek in Damjana Urbar - 18. 12.
Irena Urbar in Merlin Domic - 24. 12. ob 21 h
Klavdija Hocevar in Jelka Tavcar - 25. 12.
Katarina Hocevar in TadejaLunar- 1. 1. 2012

VERSKI TISK
Druzina
78 €
Ognjisce 6,40 €, po posti 27,50 €
Misijonska obzorja
9€
Mohorjeve knjige
42 €
Beseda med nami
18 €

Communio
Mavrica
Druzinska pratika
Bozje okolje

29,60 €
29€
4,95€
24€

NAPOVEDNIKOLEDAR
Nedelja 27. 11. 1. ADVENTNA NEDELJA- blagoslovitev adventnih venckov; sv. masa na
Kurescku ob 15. uri; ob 16. uri dekanijsko srecanje za ZPS na Brezovici
Zacetekadventne poboznosti:MARIJO NOSIJO v Stajah indrugih vase h.Vsak
vecer se molivci zberejo k molitvi roznega venca pri druzini, kjer je Ma rij in
kip ali nekaj vecerov pri eni druzini, pot em se Marija odnese k drugi druzini.
Torek 29. 11 . zacetek devetdnevnice v cast Mariji Brezmadezni
Tridnevna mesecna poboznost na Kurescku bo v cetrtek (1. 12.) in petek
(2. 12.) ob 15. uri, v soboto (3. 12.) ob 10. uri.
Petek 2. 12. prvi petek- dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu- po sv. masi
izpostavitev Najsvetejsega, litanije Srca Jezusovega in posvetilna molitev

Sobota 3. 12. prva sobota - Marijino srce - po masi izpostavitev Najsvetejsega, molitev
lavretanskih litanij, molitev za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice
Nedelja 4. 12. 2. ADVENTNA NEDELJA- pri masi ob 10. uri predstavitev bodocih birmancev; ob 16. uri- MIKLAVZEVANJE ZA OTROKE v cerkvi
Ponedeljek 5. 12. MIKLAVZEVANJE NA PIJAVI GORICI v gasilskem domu ob 17. uri;ob 19.
uri sestanek ZPS
Cetrtek 8. 12. BREZMADEZNO SPOCETJE DEVICE MARIJE- sv. mase ob 8. in 18. uri, Pijava
Go rica ob 18. uri, Kurescek ob 10. in 15. uri in eno uro pred sv. maso molitev
pred Najsvetejsim
Nedelja 11. 12. 3. ADVENTNA NEDELJA
Petek 16. 12. Bozicna devetdnevnica: ob delavnikih vsak vecer ob 18. uri, v nedeljo
pri rednih nedeljskih masah
POSTAVLJANJE JASLIC v casu bozicne devetdnevnice
Nedelja 18. 12. 4. ADVENTNA NEDELJA - PRILOZNOST ZA BOZICNO SPOVED
Petek 23. 12. dopoldne spoved, maziljenje in obhajilo bolnikov na domu- prosimo, da jih
prijavite; ob 19. uri DUHOVNA OBNOVA ZA MLADINO
Bozicne pocitnice: petek 23. december 2011 - torek 2. januar 2012
Sobota 24. 12. SVETIVECER- ob 18. uri BOZICNICA ZA OTROKE; NA PIJAVI GORICI ob 20.30
bozicna zgodba pred jaslicami, ob 21. uri POLNOCNICA; na lgu ob 23.30
bozicna zgodba pred jaslicami; ob 24. uri POLNOCNICA na lgu in na Kurescku
Nedelja 25. 12. BOZIC - GOSPODOVO ROJSTVO: ob 8. uri zorna sv. masa, ob 10. uri
dnevna sv. masa, na Pijavi Gorici ob 9. uri in na Kurescku ob 15. uri
Ponedeljek 26. 12. SV. STEFAN, mucenec: sv. mase ob 8. in 10. uri, na Pijavi Gorici ob 9. uri
in na Kurescku ob 15. uri- blagoslov soli in vode- dan samostojnosti
ZACETEKTRIKRALJEVSKE AKCIJE- KOLEDNIKI
Petek 30. 12. Sv. druzina - bogosluzje pripravita zakonski skupini
Sobota 31 . 12. silvestrovo- staro leto: IG ob 18. uri- zahvalna sv. masa; na Kurescku ob 23.
uri molitvena ura za mir, pete litanije, zahvalna pesem in ob 24. uri sv. masa
Nedelja 1. 1.2012 MARIJA, BOZJA MATI- NOVO LETO- DAN MIRU- sv. mase po nedeljskem
sporedu

