Št. 48

1. ADVENTNA NEDELJA

27. november, 2016

1. berilo: Bog zbira vse narode v mir večnega Božjega kraljestva.
Odpev: V GOSPODOVO HIŠO POJDEMO VESELI.
2. berilo: Naša rešitev je blizu.
ALELUJA. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje.
ALELUJA.
Evangelij: Bodite budni, da boste pripravljeni.
----------------------------------------------------------

Isaiah has a vision in which all peoples will stream to the Temple of the Lord,
and he will establish a kingdom where there will be no more war.
Paul urges the Romans to give up the ways of the night and to live sober
lives in the light of the day.
Jesus urges his disciples to remain awake and ready for the coming of the
Son of Man.

SVETE MAŠE

Sobota, 6pm: + Marija Žakoc; n. druž. S. Žakoc
Nedelja, 8:30: + Štefan Smodiš; n. M. Smodiš
27, 11. 10:00: + Mira Škrlj; n. druž. Škrlj
Poned.,
po namenu; n. O.
Torek,
+ Jožef Cer; n. E. Cer
Sreda,
Četrtek, 6pm: + Vera Kranjec; n. A. C. Žižek (To)
Petek, 6pm:
+ Katarina Kolarič; n. druž. J. Horvat
Sobota, 8:30: + Vera Kranjec; n. E. Horvat
6pm: ++ Ernest, Ana Ficko; n. E. Ficko
Nedelja, 8:30: + Milan Meglič; n. druž. Meglič
4, 12. 10:00: ++ Rozina, Ludvik Hozjan; n. druž. F. Rogan


ADVENT: – Zašetek novega obdobja ali novega cerkvenega leta. Advent je
čas priprave na obhajanje božičnih praznikov, čas priprave na praznike
Jezusovega rojstva. “Ko Cerkev vsako leto obhaja adventno bogoslužje,
udejanja pričakovanje Mesija.” Kot je Janez Krstnik nastopil in pripravljal
ljudi na srečanje z Odrešenikom, nastopa z jasno besedo tudi v sedanjem času.
Janez Krstnik je vabil k spreobrnenju. Tisti, ki so hrepeneli po Odrešeniku, so
se spovedovali svojih grehov, nam pove Sveto pismo, in Janez jih je v
znamenje odpuščanja in spreobrnenja krstil v reki Jordan. Cerkev tudi nas
vabi k spravi, k spovedi v adventnem času.
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Nedelja, 27. november: – Začenjamo sveti adventni čas, čas priprave na
obhajanje božiča, ki je praznik rojstva Jezusa Kristusa, našega Odrešenika. Ko
se pripravljamo na božič, moramo imeti v mislih, da ni najpomembnejše
obhajanje rojstva, ampak da se mora Jezus roditi v naših srcih, biti gost naših
duš, družin in skupnosti.
Rečemo lahko, da advent postavlja pred nas dva cilja: pripravo na obhajanje
in pripravo, da sprejmemo Jezusa, da nas utrdi v veri in nam tako podeli moč
ljubezni in usmiljenja.
Glejmo, da pridhodnji dnevi ne bodo samo priprava, da bod om lepo
okrašen, za praznike miza bogato obložena, ampak da bodo pripravili zaželjeni
prostor Jezusu v srcu, v družini in v skupnosti. Duhovna obnova nam bo pri
tej pripravi pomagala, zato ste že danes povabljeni k duhovni obnovi od 8. do
12. decembra.
MIKLAVŽEVANJE: – Letos bo MIKLAVŽEVANJE v nedeljo, 11.
decembra. Miklavževanje je praznik dobrote, sreče in veselja predvsem za
otroke. Povabljeni smo, da pomagamo otrokom do veselja in to veselje z njimi
tudi delimo. Miklavževanje je prav lepa priložnost, da se zberemo in skupaj
preživimo del dneva, se razveselimo in se tako usmerimo k bližajočim
božičnim praznikom.
V nedeljo 11. 12. bo po drugi maši bo v dvorani kosilo, nato prihod Miklavža,
nastop otrok v pozdrav Miklavžu in obdarovanje. Pridite, da bomo delili
veselje z otroki in tako obdržali ta naš lep običaj pri življenju!
Vstopnice za kosilo so v prodaji. Dobite jih v župnijski pisarni ter pri: Joži
Glavač, tel.: 450-692-1426; Mariji Rupnik-Tkalec, tel.L514-335-1985 in Mary
Horvat-Jerebic. Tel.: 450-661-6764.
ZAHVALA: – Za našo cerkev darovala druž. M. Ferenčak $200.00; N.N.
$100.00. Iskren Bog povrni!
REZANCI: – Najlepša hvala vsem, ki ste prišli pomagat dečat rezance.
Prihodnji konec tedna bodo naprodaj.
MARIJANSKI KOLEDAR za 2017: – V pisarni si lahko nabavite koledar
za prihodnje leto z imeni svetnikov za vsak dan; koledar stane $5.00.
NEDELJSKE KUVERTE: – Kuverte za reden tedenski dar za cerkev za
prihodnje leto so pripravljene. Prihodnje leto boste imeli isto številko kot
letos. Če ugotovite napako, pridite v župnijsko pisarno, da se stvari uredijo.
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