NED ‐ 28.11.
1. ADVENTNA NED.
Nedelja Karitas
Katerina Laboure, red.

7.00 češčenje
7.30 Za Za vse župljane—žive in rajne
10.00 Za +Stanislavo Gajšek in Ma ldo
Ilg /rojeno Brinovec
Predstavitev birmancev

PON – 29.11.
Filomen, mučenec

17.00 Za +Olgo Viršček

TOR ‐ 30.11.
Andrej, apostol

17.00 Za +Andreja Urankarja (god)

SRE ‐ 1.12.
Eligij, škof

17.00 Za +Sandro Kolar (r.d.)

ČET ‐ 2.12. prvi četrtek Št.R. 16.00 Za +Ferdinanda Plaskana
Natalija, mučenka
Molitev za duhovne poklice
PET ‐ 3.12. prvi petek
Frančišek Ksaver, red.

17.00 Za +Brankota Košenina
Litanije Jezusovega srca

SOB ‐ 4.12. prva sobota
Barbara, mučenka

17.00 Za +Franca Turka
Litanije Matere Božje

NED ‐ 5.12.
2. ADVENTNA NED.
Saba (Savo), opat

7.00 češčenje
7.30 Za Za vse župljane—žive in rajne
10.00 Za +Franca Šrama, Valerijo in sorod.

V tem tednu: prvi adventni teden s prvim četrtkom v mesecu, prvim
petkom in prvo soboto. Vabljeni tudi k zakramentom.
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upošteva navodila za
preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/
razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je ime potrdilo PCT,
tudi otroke, ki so dopolnili 12 let staros .
Dežurni ministran : Matevž Glušič, Matevž Lapuh
Bralci: v nedeljo: I. Anka Trogar, Sandi Završnik
II. Karmen Posedel Golob, Ana Šram
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava
Izdaja: Župnija Gomilsko,

T: 03/572-61-98,

M: 041 673 716, Odg.: Martin Cirar, župnik

zupnijski.urad4@siol.net

28.11.2021 1. adventna nedelja št: 46. leto: XXIII.
..

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Znamenja
bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska
med narodi v zmedi zaradi bučanja morja in valov.
Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja tega, kar
bo prišlo nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na
oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.«

(Lk 21,25–28)

B E S E D A O B E S E D I
PRIHAJA, DA BI UNIČIL TEMO V NAS IN SVETU Lk 21,25–28.34–36

»Dopolnjen je obljube čas, rešenje že se bliža: usmili Bog se grešnih nas, z višav se k
nam poniža.« V tej znani slovenski cerkveni pesmi je podana vsebina bogoslužnega
časa, ki ga pričenjamo z današnjo nedeljo. To je advent, ki traja približno štiri tedne, v
katerih podoživljamo hrepenenje človeštva po obljubljenem Odrešeniku. Obljubo je
izrekel Bog padlemu človeku v raju po njegovem prvem grehu, zaradi katerega je bilo
ranjeno vse človeštvo. V poznejših časih jo je ponavljal očakom in prerokom izvoljenega ljudstva, s katerim je sklenil zavezo: če se boste držali mojih zapovedi, vas bom
vedno varoval in vodil, če pa se jim boste izneverili, boste prepuščeni sami sebi in zadele vas bodo hude preizkušnje. Judje so, kot beremo v Svetem pismu, obljubili Bogu
zvestobo v vsem, toda na svoje obljube so radi pozabljali. Niso računali, da Bog ni tak
kot oni: on se svoje obljube zvesto drži in jo tudi natančno izpolni. Ko so se od Boga
oddaljili, so spoznali, da je njihov Gospod mislil čisto resno, ko je dejal, da jih bodo zadele hude preizkušnje. Takrat so si premislili in klicali k Bogu, naj jih vendar reši. Bog
se jih je vedno znova usmilil, obenem pa jih je tudi učil, da naj se trudijo za večjo zvestobo dani besedi …
Zgoda izvoljenega ljudstva stare zaveze je zgodba sodobnega človeštva, slovenskega
naroda, nas – kristjanov, vsakogar med nami. Tudi mi smo sklenili zavezo prijateljstva,
sinovstva z Bogom, pa to zavezo iz dneva v dan kršimo. Pridejo ure, ko se zamislimo
in spoznamo, da smo za hudo, ki nas zadeva, v veliki meri krivi sami. Hoteli bi ustvarjati svet brez Boga. A tak svet se obrne proti človeku, kajti iz njega je izgnana ljubezen,
ki prihaja samo od Boga. Vladati se pustimo gospodarju teme – hudobnemu duh, ki je
začetnik laži in sovraštva. To dejstvo nam pojasni dogajanje v sodobnem svetu.
Jezus prihaja, da bi uničil kraljestvo laži, teme in sovraštva. To mora storiti najprej v
nas samih – osvoboditi mora naša srca, saj iz njih prihaja dobro ali hudo. V letošnjem
adventu zato pripravimo pot Gospodu v svojih srcih.
Po: S. Čuk, Misli srca

1. ADVENTNA NEDELJA ‐ ned. Karitas, bodočih birmancev

Naslovljeno na vas

ZAHVALNA NEDELJA v imenu cerkve sv. Mateja v Šmatevžu — pri 2.
sv. maši v zapojemo v župnijski cerkvi na Gomilskem zahvalno pesem.

Advent ni čas pričakovanj, temveč pričakovanja. Pridi, kadarkoli, kakorkoli. Tu sem – zate! Advent je povabilo, naj se ločimo in poslovimo od
‚pričakovanj‘, starih podob in predstav ter se priučimo ‚pričakovanja‘!
Bog bo prišel – to je obljuba.
Bodite čuječi, odprite oči za znamenja in se pripravite na Boga. Prižgite
svečko, in ne takoj celotnega drevesca! Dajte Bogu priložnost! In s tem
tudi priložnost sebi ...
A. Schwarz, Divji božič

Dragi naši kandida za sv. birmo
Sv. birma bo za vas vaše osebne, življenjske binkoš . V krščanskem občestvu vam bo priznana osnovna stopnja odraslos , zrelos , čeprav vam
do polnoletnos 18-ih let še nekaj manjka. To bo prav gotovo veliko priznanje, ki pa prinaša tudi odgovornost poslanstva. Zato pa se je potrebno
pripravlja , usposablja , ras v človečnos in vernos .
Molimo za vas in se veselimo se z vami .
Dušni pas r, ki je bil po napadu 11. septembra 2001 zadolžen za svojce
žrtev in gasilcev, je v pridigi vprašal: »Veste, kako lahko nasmejete Boga?
Povejte mu samo, kaj vse imate v načrtu za naslednji dan!« Igra vprašanj
in odgovorov, smehljaj zastane. Nič ni bolj gotovega kot dejstvo, da jutrišnji dan ni v naših rokah. Tanka meja nas loči od katastrofe, že jutrišnji
dan lahko prinese nesrečo in propad. Lahko pa nas čakata odločilen preobrat na bolje in življenjska sreča.
Stara zaveza pozna predstavo o »jom jagadolu«, velikem dnevu Boga.
Dan sodbe, s katerim se konča ru na in nastopi novo obdobje. Ni treba,
da gre za kak nega ven dogodek. Gre za dan, ki se razlikuje od drugih. V
tem pogledu je lahko vsak sončni vzhod tudi jutro velikega dneva Boga.
Dneva, ki prinese odločilno spremembo.
T. Meurer v »Kristjan sodobnega časa«
Kaj ste že rekli, da imate v načrtu za jutri?
Leto je naokoli. Spet smo v novem cerkvenem letu. Začenjamo ga s poudarkom na čutu do sočloveka. Karitas je sta pristna ljubezen, ki lahko
prinese toplino v še tako ohlajeno srce. Da bomo zmogli toplino in da bo
ta čas priprave in pričakovanja Odrešenika bolj poln,
nas adventni venec s prvo svečko vabi k umiritvi življenjskega tempa. Zazrimo se v goreč plamen … Naj
bo znamenje, da želimo pripravi svoja srca za
Gospoda, ki prihaja.
Ljubi svojega bližnjega!
Delaj mu dobro, pa bo bogat adventni čas!

Adventni venčki – dobili jih boste lahko v nedeljo, 28.11. po sv. mašah.

Otroci za otroke - ADVENTNI KOLEDAR 2022 Otroci bodo so verouku tudi
letos povabljeni k adventni akciji Otroci za otroke. Dobili so Adventni koledar
2022 z zanimivimi zgodbami iz življenja misijonarja patra Miha Drevenška, kjer
jih na sredini čaka karton z navodili za sestavo škatlice. V katere naj bi ves advent zbirali darove za lačne otroke v misijonih. Ob božiču pa jih prinesite k župnijskim jaslicam v cerkvi. Vabim otroke, da se kdaj odpoveste kakšnemu obilju in
ta denar date v škatlo zato, da bo kakšen drug otrok imel kos kruhimel. . Hvala
staršem, ki boste otroke spodbujali k temu dobrodelnemu dejanju.

God sv. Nikolaja ali Miklavža, škofa, praznujemo 6. decembra.
Bil je zgled v dobrodelnos , saj je premoženje, ki sta mu ga zapus la
starša, razdelil revežem. Na predvečer svojega godu obiskuje sv. Miklavž
pridne otroke in jim prinaša darila . Tudi v naši
župniji je sv. Miklavž vsako leto obdaril otroke,
letos pa je že drugo leto, ko to zaradi ukrepov ne
bo mogel stori , bo pa pus l pred cerkvijo po
obeh sve h mašah skromna darilca za vse otroke,
ki bodo v nedeljo prišli k sv. maši.
Njegov god je spodbuda vsem nam, da tudi sami razveseljujemo druge s
svojo dobroto .
Posve tev novih zvonov, predvidena za Štefanovo, bo prej — v nedeljo,
12. decembra. Slovesnost bo vodil g. škof dr. Maksimilijan Matjaž.
Pozor! V času pripravljalnih del bo zvonjenje okrnjeno. Potrpimo!

