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nedelja Svete družine

NEDELJA SVETE DRUŽINE!

Danes obhajamo praznik svete Družine: Jezusa, Jožefa in Marije.
Njihovo krepostno življenje naj bi posnemale vse družine in živele v
ljubezni, potrpežljivosti, velikodušnosti, razumevanju in odpuščanju.
Stanovitna ljubezen v družini temelji na ljubezni do Boga.
Že od prvih časov krščanstva imenujemo družino Cerkev v malem. Kar se
dogaja v Cerkvi, naj bi se dogajalo tudi v družini. Zakrament svetega
zakona pritegne družino v Kristusa, v življenjsko in zveličavno občestvo z
njim. V družini naj bi si vsi, zlasti z molitvijo, med seboj pomagali pri
uresničevanju njihovega krščanskega poklica.
Nedelja svete Družine je tudi izseljenska ali zdomska nedelja. Ob sveti
Družini se spominjamo vseh tistih, ki sodijo k naši slovenski in krščanski
družini, pa so morali iz različnih vzrokov oditi na tuje. To nedeljo naj bi se
z molitvijo bolj povezali z našimi zdomci, ki so daleč po svetu.

VIR: Exodus tv

DECEMBER - JANUAR
Božično – novoletni čas : Usmiljeni Bog, staro leto se končuje.
Zahvaljujem se ti za vse, kar si mi v tem letu naklonil.
Bile so tudi stvari, ki niso bile dobre. Gospod, izročam
ti preteklo leto in te prosim, kar je bilo slabega, mi
oprosti, kar pa dobrega pa ohrani. Z vsakim novim
letom mi govoriš, da je čas mojega življenja omejen.
Daj mi, da bi ob koncu tega leta spoznal, kako hitro mineva čas. S tem pa
se tudi hitro bliža konec mojega življenja.
Ampak, če je božič zagotovilo, da se je rodil Emanuel – Bog z nami, in da
nas spremlja na vseh poteh našega življenja, potem nas ni treba biti ničesar
strah, ker smo v njegovih rokah.
Dobro je slišati:
Akcija »Otroci za otroke«: To akcijo v naši župniji otroci že dolgo let
izvajajo. Vsako leto zberemo neko vsoto, ki je namenjena otrokom v
misijonskih deželah. Veliko otrok nima najosnovnejših stvari in trpijo
pomanjkanje. S tem, ko se naši otroci odrečejo kakšni sladkariji in to vsoto
namenijo otrokom v misijonih, jim s tem veliko pomagajo. Tukaj bi vas
prosil, spoštovani starši, bodimo zgled otrokom,
pogovarjajte se o tem, da nimajo vsi otroci po svetu
toliko stvari kot mi, zato je prav, da jim pomagamo.
Dragi otroci, spoštovani starši, lepo prosim, poiščite
»šparavčke«, ki ste jih dobili na začetku advent. časa,
dajte vanje, vsaj kakšen euro, (tudi otroci) in to prinesete po novem letu v
cerkev k jaslicam, ali k verouku in oddajte katehetu. To je majhno delo
ljubezni, ki Vam bo v veliko večji meri povrnjeno.
Zahvala g. Romanu Ekartu in ga. Adrijani: Nek pregovor pravi: »Če
hočeš boš naredil dobro delo. Če nočeš, boš vedno našel izgovor, da ga ne
narediš«.
Spoštovani
g.Roman
in
ga.Adrijana, za Vaju to ne velja. Že drugo
desetletje se bliža koncu, ko nas z velikim
dobrim delom, vsak teden obdarita s
tiskanimi oznanili, da jih lahko odnesemo domov. Iskrena hvala in naj
Vama Bog bogato povrne Vajino velikodušnost.
Skupina jasličarjev in skupina za smreke: Že dolga leta mi ni potrebno
skrbeti, kako bo z jaslicami v cerkvi in smrekami. Za to poskrbijo, možje,
ki pravočasno pripravijo vse, kar je potrebno. Rezervirajo si čas in ob
večerih in ponoči postavljajo in sestavljajo, da je na sveti večer tako, kot

mora biti. Letos sta še posebej veliko časa temu namenila Stane in Matej.
Iskrena hvala njima in vsem drugim za trud in nočno delo.
Verski časopisi: Hvala vsem, ki ste že plačati naročnino. Še imate čas do
konca januarja: OGNJIŠČE = 35,- €; Mohorjeve knjige = 51,- €;
PRIJATELJ = 13,80 €. Misijonska obzorja = 9,-, Milijonar dobrote = 6,- €.
Svitne sv.maše:
Spoštovani dobri ljudje, zelo sem Vam hvaležen za
lepo navado, ki je v tej župniji, da tudi finančno poskrbite za duhovnika, ki
je med Vami. To je lepa priložnost, da smo pri tisti »Svitni sv. maši«, malo
bližje skupaj s člani posamezne vasi, se skupaj zahvalimo Bogu drug za
drugega in se v molitvi povežemo. Prisrčna hvala
tudi članom ŽPS iz vsake vasi, da so šli od hiše do
hiše, posebej pa vsem darovalcem, za dar, ki ste ga
namenili zame. Nekaj ga bom obdržal zase, nekaj
pa za skupno dobro. Iskrena hvala in Boglonaj!
KVATRNA nedelja: Prejšnjo nedeljo, na četrto kvatrno, ste pri obeh sv.
mašah darovali za semenišče in bogoslovje 415,00 €. Iskrena havla za Vaš
dar v ta namen. Denar sem takoj odal na škofijo v MB.
Božična sv. spoved: Lepo se zahvalim vsem, ki ste prejšnjo nedeljo prišli
na Goro in opravili božično sv. spoved. Ker je duhovnikov vedno manj, bo
tudi priložnosti za prejem tega zakramenta vedno manjši. Veseli bodimo,
da imamo tako lepo priložnost in možnost izbirati med več spovedniki.
Prišel bo čas, ko bomo iskali spovednika pa ga ne bo. Izrabimo priložnost,
dokler jo imamo! Že sedaj Vas vabim za velikonočno sv. spoved, na Goro.
Bozicni blagoslov: Vemo, da imamo v tem božično-novoletnem času tri
krat priložnost, blagosloviti svoje stanovanje. Na sveti večer,
na starega leta dan in na večer pred Svetimi Tremi Kralji.
Hvala vsem, ki ste na sveti večer molili in blagoslovili svoje
stanovanje. Če je mogoče, naredite to tudi na zadnji dan v
letu. Naj bo ta blagoslov zahvala za nazaj in prošnja za naprej.
Letos me ne bo k Vam, zaradi korone.
Kratka statistika: Krsti: vseh = 20; 6 fantov, 14
deklic. 17 domačih, 3 od drugod; Poroke: 6 in vse
domače; Pogrebi: Vseh =35; 18 moških in 17 žensk.
Od teh 20 sprevidenih in 15 nesprevidenih. Vzrok
smrti: kap = 7x, rak = 6x, pljučnica = 5x, kovid = 5x,
ostali, različni vzroki. Sv.obhajila = 9.000. Prvoobhajanci = 17.
Birmanci = 22. Povzetek pastoralnega in gospodarskega dela, sledi po
novem letu.

Novoletno voščilo: Izteka se leto in se sprašujemo: »Je bilo vse
postorjeno, vse poravnano, vse odpuščeno«. Če je tako, potem lahko
gremo v novega. Naj bo zdravo, mirno in blagoslovljeno. Hvala za
vse! Vaš župnik Janko.

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
26. dec. 2021
PONEDELJEK
27. dec.
TOREK
28 dec..
SREDA
29. dec.
ČETRTEK
30. dec.
PETEK
31. dec.
SOBOTA
1. jan. 2022
NEDELJA
2. jan. 2022

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
Sveta Družina in 10.00 za vse družine, ki so v letošnjem letu krstili otr.
Štefanovo
Blagoslov otrok in ogled jaslic. Vabljeni !
11.30 za žive in rajne vaščane Šikol ( v cerkvi )
14.00 Molitvena ura pred Najsvetejšim
7.30 za + Jožefa Pernata obl. in starše
Janez ap.
18.00 za + Antona Peršuha 30. dan
7.30 za + Jerneja Paumana obl., Marijo in sorod.
Nedolžni otroci
18.00 za + Ivano Sojč 8. dan
Tomaž Becket

7.30 za + Janka Beraniča in Ivana

7.30 za + Franca Paumana obl. in Marijo
18.00 za vse rajne, ki so v letošnjem letu umrli
Feliks I. papež
(Molitvena ura za duh. in red. poklice)
7.30 v zahvalo za vse prejeto v tem letu
Silvester,
konec leta
18.00 za + Janeza Baklana 8. dan
10.00 v dober namen
NOVO LETO
Marija B. M.
18.00 za vse družine s šoloobveznimi otroki
7.30 za žive in rajne župljane
2. ned. po božiču
10.00 za Marijo in Jožefa Goričana in Klasinčeve
14.00 Molitvena ura pred Najsvetejšim

UMRLA JE:
Sojč Ivana,
Šikole 58,
Naj počiva v miru!

UMRL JE:
Baklan Janez,
Sp. Jablane 21,
Naj počiva v miru!
Dežurni ministrant:
GREGUREC FILIP
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