23. december 2012

NEDELJA

4. ADVENTNA

23.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavko in Jožeta D olar, obl.
ob 10h za +V ido Lukanc, obl.
ob 15h - BOŽIČNI KONCERT

Ponedeljek

Sveti večer

24.12.

ob 18h za +Franca K rulec, 30. dan

Torek

B O Ž I Č - GOSPODOVO ROJSTVO

25.12.

ob 24h
ob 7h
ob 8.30
ob 10h

Sreda

Štefan - prvi mučenec

26.12.

ob 10h za +Jožeta in Jožefo Podvršnik, obl.
po m aši blagoslov konj

Četrtek

Janez, apostol in evangelist

27.12.

ob 17h
17 h na Pernovem za +Pavlo G robelnik

Petek

Nedolžni otroci, mučenci

28.12.

ob 18h za +Štefko K rajnc, obl.

Sobota

Tomaž Becket

29.12.

ob 7h

NEDELJA

SVETA DRUŽINA

30.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Franca in A ntonijo M irnik
ob 10h za +Jožico in R om ana V ipavc

polnoč
polno čnica - za rodbino Pečnik in G lušič
za farane
na Pernovem za +A nico in V erico Šuper, obl.
za rajne R ednakove in V ovkove

(blagoslov vina)

za rajne Topolškove

*

Pri polnočnici bo darovanje okrog oltarja – namenjeno za obnovo orgel.

*
Radio Ognjišče pripravlja v letu vere in zaradi leta vere silvestrsko molitveno
noč v cerkvi Zavoda sv. Stanislava z neposrednim radijskim prenosom 31.12. od 20.00
do 1.00; ob 24.00 bo sveta maša.
*
Po Novem letu bom, kot je to običaj, hodil po blagoslovih hiš in družin – kjer
sem bil nazadnje pred dvema letoma: Hramše, Pernovo, Podgora in Zavrh.
*

Od 23. decembra do 2. januarja ni verouka.

**********************************************************************************

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA

Ko je Elizabeta slišala
Marijin pozdrav, je dete
v njenem telesu poskočilo;
in Elizabeta je
bila napolnjena s
Svetim Duhom in je z
močnim glasom
vzkliknila:
»Blagoslovljêna
ti med ženami
in blagoslovljèn sad
tvojega telesa!
(Lk 1,41–42)

Elizabeta blagoslovi Marijo: starejša gospa izreče mlajši blagoslov.
To je zame izredno lepa slika srečanja. Srečanje prinese blagoslov.
Latinska beseda za blagosloviti - »benedicere« pomeni: dober govor,
dobro govoriti o kom drugem.
Veliko ljudi poznam, ki mislijo, da so prekleti. V svojem otroštvu so
slišali veliko kletvic in zavrnitev: »Nemogoč si. Ne prenesem te. Pojdi
stran!« Ti ljudje iščejo blagoslovljene besede, ki jim pravijo, da so
dobrodošli na tem svetu, da je v njih nekaj dobrega. K srečanju
sodijo besede, ki ogovorijo to dobroto v njih. Besede blagoslova
privabijo na dan dobroto v človeku.
Komur je podarjena dobrota,
ta postane zmožen tudi sam verjeti v dobroto v sebi.
Anselm Grün

