
OZNANILA – 2021 
 

Nedelja 1. adventna nedelja  28. 

november 

SRCE, KI SPREJEMA 
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 pričakovanju 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 21,23-28) 

V tem času me večkrat kličejo na Covid oddelek v bolnico na 
Golnik. Vidim, s kakšno požrtvovalnostjo sestre ter zdravniki skrbijo 
za bolnike.  
Mnogi danes širijo valove strahu in obupa. Zgoraj je opisano, kako 
ljudje ginejo od strahu. V vse to prihaja »Sin človekov … z močjo in 
veliko slavo«. Evangelist Luka vabi »vzravnajte se in dvignite glave, 
kajti vaše odrešenje se približuje«. Adventni čas nam govori, da v 
vsako našo stisko prihaja Gospod. Njegovo odprto srce, nas 
sprejema, nam nudi počitek. Papež Frančišek nas vabi, da bi hodili 
skupaj, sodelovali, si pomagali.  V moči Njegove ljubezni odprimo 
srca našim bližnjim. 
                                                          Franc Brečko, župnik 
OBVESTILA 

• Danes, 28. novembra, 1. adventna nedelja. Zaključek tedna Karitas. 

• Otroci so pri verouku dobili Adventni koledar; lahko jih še vzamete 
zadaj v cerkvi. Starši skušajte ob njem oblikovati večerno družinsko 
molitev. V zgodbi bomo letos spremljali misijonarja p. Miha 
Drevenška. Na sredi je karton za škatlico, ki jo doma naredite. 
Otroci vanjo dajo svoje darove za lačne otroke. Na božični večer jo 
bodo prinesli kot svoj dar Jezusu v jaslice.    

• V petek, 3. decembra, prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu 
Jezusovemu. Obiskali bomo bolne in ostarele na domu.   

• Prihodnja nedelja, 5. decembra, 2. adventna. Po maši bo obiskal 
Miklavž otroke. Vabljeni ste, da zadaj v košaro darujete za darila. 

• V ponedeljek, 6. decembra, god sv. Miklavža, škofa.  

• V sredo, 8. decembra, je slovesni praznik Brezmadežno spočetje 
Device Marije.   

• V soboto, 11. decembra, duhovni večer za mlade v pripravi na 
božične praznike v cerkvi na Kokrici ob 19.00. Vsi mladi vabljeni. 

• Nedelja, 12. decembra, 3. adventna nedelja. Zaključek tedna 
Karitas.   

• Hvala za vaše prispevke za obnovitvena dela okrog cerkve. Se še 
priporočamo, da bomo lahko vse poplačali.   

• Na voljo: Družina, Don Bosko, Marijanski koledar 2,50 €.  
 
 
 



 

 

Nedelja 

730 Tenetiše 

 

830 

1. adventna nedelja, nedelja Karitas 

za + Franca Jalna 

za + Markovičeve iz Letenc 

za + Urbanovčeve 

za + Ivano Studen, obl. 

28. 

november 

Ponedeljek 

1800 

Filomen, mučenec 

za + Doro Štefe, obl. 

29. 

november 

Torek 

1800 

Andrej, apostol 

za + Andreja in Tončko Škofic   

po namenu(iz Švice) 

30. 

november 

Sreda 

1800 

Klementina, mučenka 

za + Jurija in Marijo Godnov in Edvarda Osredkarja 

za + Draga Lombarja, 30. dan 

1. december 

Četrtek Vivijana, mučenka 2. december 

Petek Frančišek Ksaver, misijonar 3. december 

Sobota 

1900 

Barbara, mučenka 

za + vse Karunove in Ločanove 

4. december 

Nedelja 

730 Tenetiše 

 

830 

2. adventna nedelja 

za + Staneta Juhanta 

za + Petra Hribarja 

za + Cveta in Marto Kogovšek 

5. december 

Ponedeljek 

1800 

Nikolaj (Miklavž), škof 

za + Andreja Krničarja (mlajši) 

6. december 

Torek 

1800 

Ambrož, cerkveni učitelj 

za + Štefana in Barbaro Urbanc 

za + Mirjano Zupan 

7. december 

Sreda 

1800 

Brezmadežno spočetje Device Marije 

za + Cvetko Likozar 

za + Jožico Bizjak 

8. december 

Četrtek Valerija, mučenka 9. december 

Petek Loretska Mati Božja 10. 

december 

Sobota 

1900 

Damaz I., papež 

za + Slavko Pečnak 

11. 

december 

Nedelja 

730 Tenetiše 

830 

3. adventna nedelja 

za + Katarino Rozman 

za + Rozalijo Zupan 

12. 

december 

čiščenje in 

krašenje  

Trstenik:  

Tenetiše: Mira Kobal 

Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 

zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti. 

11. 

december 


