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.
Po obeh sv. mašah: Miklavž za otroke

PON – 6.12.
Nikolak (Miklavž)

17.00 Za +Staneta Kebliča

TOR ‐ 7.12.
Ambrož, škof, cerkveni
učitelj
SRE ‐ 8.12.

17.00 Za +Franca Derča –oblet.

BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE

ČET ‐ 9.12.
Valerija, mučenka

..

10.00 V čast Brezmadežni
17.00 Za +Miro (god) in Antona (r. d.) Turk
Št.R. 16.00 Za +Zoﬁjo Rančigaj, vse Stepišnikove
17.00 Za blagoslov nedeljske slovesnos

PET ‐ 10.12.
Frančišek Ksaver, red.

17.00 Za +Boldinove

SOB ‐ 11.12.
Damaz I., papež

17.00 Za +Laznikove in Rojnikove

NED ‐ 12.12.
3. ADVENTNA NED.
Devica Marija iz Guadalupe

7.00 češčenje
7.30 Za Za vse župljane—žive in rajne
10.00 Za vse dobrotnike novih zvonov
Za +Marijo in Viktorja Jus nek
V zahvalo

V tem tednu: priprava, tudi duhovna na nedeljsko slovesnost.
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 .
Čiščenje župnijske cerkve bo v soboto dopoldne. Pridite, prosimo!
Dežurni ministran : Lara Natek, Neža Rožič Kelenberger
Bralci: v nedeljo: I. bralca, ki bosta pri zgodnji sv. maši
II. Simon Brdnik, Marija Rančigaj
Izdaja: Župnija Gomilsko,

5.12.2021 2. adventna nedelja št: 47. leto: XXIII.

T: 03/572-61-98,

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

zupnijski.urad4@siol.net

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Prehodil je vso jórdansko pokrajino in oznanjal krst
spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v
knjigi govorov preroka Izaija: »Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!
Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj
se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota
naj bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.«
(Lk 3,3–6)

B E S E D A O B E S E D I
PRIPRAVITE GOSPODU POT Lk 3,1–6

Apostol Pavel v drugem berilu govori o Bogu, ki je v srcih vernikov pričel dobro delo, in izraža prepričanje, da ga bo tudi dokončal. Seveda je pred tem velik »če«: če
bo njihova ljubezen bolj in bolj rasla v vsaki razumnosti in spoznanju. Če hočemo
napredovati in rasti, moramo sodelovati z Božjo milostjo. Vsebina božičnih praznikov, na katere nas adventni čas pripravlja, je dejstvo, da se je Bog prvi sklonil k
človeku in da smo vsi, ki hodimo po tej naši zemlji, veliki obdarovanci.
Iz leta v leto ponavljamo pot za Kristusom skozi skrivnosti njegovega rojstva, skritega življenja in javnega delovanja, njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Pred našimi očmi se obnavlja drama odrešenja, da bi ob doživljanju vsega tega rasli in zoreli. Bog je dobro delo v nas začel – seme je vrženo v njive naših src. Od nas je odvisno, kakšen sad bo obrodilo. Pri svojem obdelovanju srca se imamo kaj kmalu za
zrele in izoblikovane ljudi. Resnica pa je, da nismo uresničeni niti kot ljudje, še manj
pa kot kristjani. Vsak dan, ki ga dočakamo, je dar, obenem pa tudi naloga. Je kakor
prazen list papirja, ki ga dobijo učenci, ko pišejo šolsko nalogo. Nanj moramo s
svojimi deli »napisati prosti spis«. Ne vemo, koliko časa nam je odmeril Božji Učitelj, ne vemo, kdaj bo »pobral liste«. Ko pa bo napisal ocene, poprava ne bo več
možna. - Današnji evangelij pa nam predstavlja Janeza Krstnika, Jezusovega
predhodnika, ki je nosil spokorno obleko iz kamelje dlake, imel pa je tudi srce spokornika. Ko so prišli k njemu iz Jeruzalema, da bi ugotovili, kdo je, je povedal:
»Nisem tisti, za katerega me imate. Nisem Jezus, Odrešenik, Mesija … On mora
rasti, jaz pa se manjšati.«
Jezusov duh, njegovo mišljenje nas mora iz dneva v dan vedno bolj prežemati,
rasti. Jaz pa se moram ob tem manjšati: kar spoznavam v sebi slabega, senčnega,
praznega, mora izginjati, da bo vedno več prostora za to, kar je Božje.
Po: S. Čuk, Misli srca

2. ADVENTNA NEDELJA ‐ Miklavževa ned.
Kaj se skriva v ‚notranjos ‘ božiča?
Bog postane človek. Stopi dol: k nam, v naš svet. Odpre vrata med nebom in zemljo, odpre meje, prinese zemlji nebesa. Pride k nam ljudem,
pride k meni. To pa ima za moje življenje posledice.
Če Bog postane človek, potem smem tudi jaz bi človek. Če prinese nebesa na zemljo, potem so nebesa tudi v meni. Zato gre pri tem tudi za
njegovo povabilo: posta in bi človek! Kaj to pomeni? Ču se, zaupa
hrepenenju, zače nekaj novega kljub strahu, upa kljub vsej brezupnos , ljubi , odpravi se, izpus ...
Seveda se lahko potem kri čno vprašamo, ali je tudi vse, kar navzven delamo in rečemo v teh tednih, povezano s prej našte m. Ali ‚zunanje‘ odseva takšno ‚notranje‘? Ali pa se je nekako razdvojilo, osamosvojilo? Imata Jezušček in njegovo veselo sporočilo sploh še kakšno možnost pro
‚božičku‘? Ali enostavno delamo isto kot vsi drugi? In to morda počnemo,
kljub temu da nas ‚notranjost‘ pravzaprav ne zanima kaj dos ?
A jaz verjamem v božič. Verjamem, da ne glede na to, kaj postavimo
‚zunaj‘, lahko v tem vseeno najdemo nekaj ‚notranjos ‘. In tega ne more
odvze noben božiček, nobena, še tako očarljiva praznična okrasitev.
Sredi prepolnega nakupovalnega centra, obdarovalne mrzlice, v vseh,
včasih prav kičas h božičnih pesmih, lahko najdemo sledi hrepenenja,
ljubezni, upanja. Za božičkom se v štalici skriva ta Otrok. In obljuba ljubezni.
In ne bom izgubila upanja, da ljudje hrepenijo prav po tem, po življenju in
živahnos , obljubi in upanju, po bi in posta človek. To je ‚notri‘.
Kar je notri, je včasih preoblečeno. Morda se je tudi Jezušček samo preoblekel v božička.
A. Schwarz, Divji božič
Druga svečka na adventnem vencu nas opominja, da je sicer še nekaj časa,
da pripravimo Gospodu pot do našega srca, a hkra se moramo podviza ,
če želimo to naredi korenito in z namenom, da lahko pri nas tudi ostane.
Vabi nas, da smo tudi mi, kakor Janez Krstnik, pričevalci v današnjem svetu. Kakor pri njem obleka, lahko tudi pri nas že zunanji v s pove veliko. Naj
nas ljudje prepoznajo po »živi ljubezni«, ki v nas raste in prehaja tudi na
druge.

Naslovljeno na vas
SLOVESNOST POSVETITVE NOVIH ZVONOV
IN BLAGOSLOVA NOVIH ZVONILNIH NAPRAV
Pred nami je pomenljiv dogodek, ki ga doživi le malokatera generacija.
To nam dokazuje starost dosedanjih zvonov. Za navček - mali bronas
zvon, ki je že dalj časa »na počivanju«, je bila slovesnost pred več kot 500
(petsto!) le ; za sedaj in tudi v bodoče ak vnega bronastega pred 316 le
(leta 1705.); za oba jeklena, od katerih bo veliki pel še v naprej, manjši pa
bo dal mesto novima zvonovoma, pa pred 99 le (leta 1922.). V domači
župniji doživijo tak dogodek le malokatera generacija. Nam bo, upajmo,
dano. Zato se veselimo!
Ta teden bodo s polno paro potekala dela v zvoniku.
V soboto dopoldne - od 9. ure dalje bo čiščenje cerkve. Prosimo dekleta in žene, da pridete, če le morete. Pokažite vnemo za Božjo hišo, pa tudi v Domu srečanj bi bilo treba kaj polepša . Možje kar zavzeto prihajajo
pomagat mojstrom v zvoniku, tudi z svojo mehanizacijo.
V soboto popoldne bosta nova zvonova na vozu s konjsko vprego poto‐
vala skozi naselja župnije. Od župnijskega središča bosta krenila nekaj
pred 14. uro. Lepo bo, če jim boste za dobrodošlico malo pomahali v pozdrav.

V nedeljo se bo ob 10.00 uri začela slovesnost zunaj pred cerkvijo, kjer bo celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž posve l nova zvonova in
blagoslovil nove zvonilne naprave. Nato bodo 3 zvonovi (poleg 2 novih še
stari bronas , ki je bil v obnovi) dvignjeni v zvonik.
Sledila bo slovesna zahvalna sv. maša v cerkvi, ki jo bo vodil g. škof.
Pri njej lepo sodelujmo. Vabljeni k sv. obhajilu. Tudi za adventno sv. spoved bo priložnost najmanj pol ure pred vsako sv. mašo med tednom. Lepo vabljeni k »zornicam«, zlas zadnje tri dni, ko bo po sv. maši še molitev za Božji blagoslov nedeljskega dogodka. Tudi po domovih molite.
Pri vsem upoštevajmo zdravstvene ukrepe.

