NED – 13.12.
3. ADVENTNA NEDELJA
Lucija, devica,
Mučenka
PON – 14.12.
Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj

7.00 češčenje
7.30 Za vse župljane—žive in rajne
10.00 do 11.00 priložnost za spoved in
obhajilo
17.00 Za +starše Amalijo in Andreja
Urankar

..

BESEDA ŽIVEGA BOGA

TOR - 15.12.
An nija in druge drinske mučenke

Št.R. 14.00 Pogreb +Ivana Basleta
17.00 Za +Ivana Rančigaja

SRE - 16.12.
Adelajda (Adela),
kraljica

17.00 Za +v čast Svetemu Duhu (R.)
Začetek božične devetdnevnice

ČET - 17.12.
Vivijana, opa nja

17.00 Za + +Franca Turka osmina

PET - 18.12.
Ga jan, misijonar

17.00 Za +Ferdinanda Plaskana

SOB - 19.12.
Urban V., papež

17.00 Za +Ivana Orožima in vse
Mlinarjeve

NED – 20.12.
4. ADVENTNA NEDELJA
Vincencij Romano,
duhovnik

7.00 češčenje
7.30 Za vse župljane—žive in rajne
10.00 do 11.00 priložnost za spoved in
obhajilo

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo
Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč
pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. (Jn 1,6–8)
B E S E D A

V tem tednu, ki je še zadnji celi teden v letošnjem adventu, po nedelji
pa ostanejo samo trije dnevi, zato je potrebno pospeši pripravo na
božič. Običajnega spovednega dne letos ne bo, lahko pa prihajate posamič ali skupaj iz istega gospodinjstva. Poleg nedelje dopoldne je možno
pred mašami med tednom, po dogovoru pa tudi v drugem času. Pripravljajmo tudi za jaslice, ki bodo letos po domovih še pomembnejše.
Izdaja: Župnija Gomilsko,

13.12.2020 3. adventna nedelja št: 49 leto: XXII.

T: 03/572-61-98,

zupnija.gomilsko@rkc.si

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

http//zupnija-gomilsko.rkc.si/

O

B E S E D I

RAZSVETLIMO OKOLJE Z BOŽJO LUČJO Jn 1,6–8.19–28
V teh predbožičnih dneh, ko smo vendarle nekoliko »bolj mehki«, se najbrž včasih potrudimo, da bi pozorneje služili ljudem okoli nas (pa naj gre
za družino ali širše). Ko pa so prazniki mimo, je spet vse po starem. Toda Jezus je prišel, da bi bil med nami ne samo en dan, en teden ali
kašen mesec, ampak vedno, vsak trenutek. Njegovo bližino naj bi čutili v
ljudeh ob sebi, kajti – kot izpovedujemo v veri – On se je učlovečil. Zavest Božje bližine naj vernega človeka napolnjuje z veseljem, z življenjsko vedrino in iskrenim služenjem.
»Bil je človek, od Boga poslan, da bi pričeval o luči,« nam govori danes
v evangeliju apostol Janez. Iz vsakdanjega življenja vemo, da so dobri
ljudje kakor luči, ki s svojo dobroto prinašajo v okolico svetlobo in toplino.
Svetloba je znanilka veselja. Pred božičnimi prazniki so naša mesta polna migetajočih lučk, ki jih imamo radi, saj je v vsakem od nas nekaj otroka. In vsak otrok je navdušen nad tem. Vsak otrok pa nosi v sebi tudi
hrepenenje po luči. Najpomembneje je, da se trudimo za to, da bi bili luč
drug drugemu. In to bomo, če bosta v nas Kristusova svetloba in toplota
njegove ljubezni. S sebičnostjo, kar je v bistvu vsak greh, hote ugašamo
v sebi Božjo svetlobo in širimo okoli sebe mrzlo temo.
»Gospod, ti nam prižigaš luč upanja in v tvoji svetlobi nam vse postaja
svetlo,« molimo duhovniki v svojih bogoslužnih molitvah. V tej molitvi je
zajet smisel božičnega praznika: Jezusovo učlovečenje, njegovo rojstvo
in bivanje med nami prižiga luč upanja, ki osvetljuje vse naše življenje.
Bog želi, da s to svetlobo prežarimo svoja srca in jo izžarevamo okoli
sebe. Naše okolje naj bo razsvetljeno, pa ne le v času okrog božiča, ne

Naslovljeno na vas

3. adventna nedelja
Prižigamo že tretjo svečko na adventnem vencu.
Ta nam postreže že z mnogo več svetlobe, kot je
je bilo na prvo adventno nedeljo. Luč v prostoru
prinaša več svetlobe med nas. Tudi Janez Krstnik
jo je prinašal med ljudi. Pričeval je o njej. Ni bil on
sam luč. Tako tudi mi s svojimi dobrimi deli med
ljudmi ne kažimo nase. Pričujmo o ljubezni. Ljubezni, ki je na božično noč prišla med nas ter preko trpljenja in križa zasve la za vedno. Vsak hip lahko vsakdo poseže
po tej svetlobi, ki greje, pomaga in razsvetljuje še tako temno pot. Ne
poznajo je vsi. Včasih jo kdo celo izgubi. Na nas je, da luč ohranjamo
in jo sočloveku pomagamo odkriva . Kakor Janez Krstnik: vsak dan
znova!
AK
SLUŽABNIK

Gospodar se je odpravil na pot in služabnikom naročil, naj skrbijo za hišo
in posestvo. Obljubil jim je, da bo ob prihodu nagradil vse, ki bodo vestno
opravljali svoje delo. Služabnik, ki mu je zaupal varovanje hiše, je bil posebej počaščen. Rad je imel svojo stražarsko obleko, znamenje odgovorne
službe. Ko jo je oblekel, se je zdel sam sebi pomemben.
Čas je tekel. Odpira in zapira glavna vrata obiskovalcem je s časom postalo dolgočasno. Nič novega in vznemirljivega ni bilo na tem. Postajalo je
navada. Še vedno pa je vestno opravljal svoje delo, a vse je postajalo že
vsakdanje. Ko se bo gospodar vrnil, ga bo našel pri opravljanju zaupane
mu dolžnos . Bil je buden, toda bil je živ mrtvec, ker je njegovo delo in njegovo življenje izgubilo dušo.
Navada nas počasi utruja, ubija. Ljudje se sčasoma navadimo na vse. Žal
tudi na slabo in slabe navade jemljejo našemu življenju polet. Navajenost
zapade v bledo vsakdanjost. Navadimo se in potem delamo iz navade.
Advent je za nas priložnost, ki nam jo daje Bog, da začnemo znova, da obudimo prvotno navdušenje in se otresemo navad, ki mo jo naše življenje.
Da pričujemo na svojevrsten, izviren način.
Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič

POSLOVILI SMO SE
V četrtek, 10. decembra ob 14.00 uri na gomilskem pokopališču od
+Franca Turka iz Trnave. Dopolnil je 86 let.
Župnijsko občestvo ga priporoča Božji dobro , naj ga sprejme v svojo luč
in mir. Vsem žalujočim pa iskreno sožalje.
Izjava za javnost o pismu predsednika SŠK vladi, v katerem pričakuje
odpravo prepovedi izvajanja verskih obredov /tukaj objavljen samo del/
Nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, predsednik Slovenske škofovske konference, je 4. decembra v imenu vseh škofov in vernikov poslal
pismo predsedniku vlade gospodu Janezu Janši. V njem je izrazil pričakovanje, da bo vlada odpravila odlok o prepovedi izvajanja verskih obredov
ter v skladu z ustavo ne bo nesorazmerno omejevala verske svobode. V
pismu je nadškof Zore zapisal, da si Katoliška cerkev ves čas epidemije
dejavno prizadeva za preprečevanje širjenja okužb COVID-19 ter upošteva vladne uredbe in navodila NIJZ. SŠK sprejema vse potrebne varnostne
in zdravstvene ukrepe, da se odpravi možnost prenosa okužb, zato do
sedaj med samimi verskimi obredi ni prihajalo do okužb. ... Glede na
vse navedeno je nadškof Zore predlagal vladi, naj odpravi prepoved verskih obredov na način, da se ob upoštevanju jasnih kriterijev, kot so velikost verskega objekta, stopnja okuženos v lokalnem okolju, število vernikov, dosledno spoštovanje priporočil in varnostnih ter zdravstvenih
ukrepov za zajezitev in preprečevanje prenosa okužbe ter presoja kriterijev načela sorazmernos , izjemoma določi omejitev števila vernikov.
Dr. Tadej Jakopič, Tiskovni predstavnik SŠK

Obves?lo: Župnijska cerkev je veliko časa odprta, zagotovo pa 1 uro
pred sv. mašo. V cerkvi naj bi bili le posamezniki ali člani istega gospodinjstva ob upoštevanju zdravstvenih ukrepov razkuževanja rok in maske.
Če nale te na zaprta vrata, pokličite župnika in vam bo odprl. Možnost
tudi za sv. spoved in obhajilo.
Na voljo Družinske pra ke in koledarji.

