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Starejši, ki ste doživeli strahote druge svetovne vojne, ali se še spominjate obhajanja
božiča v času vojne ? Generacija, ki je odraščala po vojni v komunizmu in socializmu, ali
se še spomnite, kako smo na božični dan šli v šolo, kjer smo pisali teste ter so nas
spraševali učno snov? Mlajši, ki ste se rodili po slovenski osamosvojitveni vojni, ali se
še spominjate, da se je božič iz cerkve in družine preselil v nakupovalna središča ter v
različna predpraznična srečanja in obdarovanja? Letos pa vstopamo v adventni in
božični čas, ki ga ni še nihče doživel na način pandemije. Samo od nas je odvisno, kako
bomo vstopili v ta milostni čas: ali bo priložnost za poglobitev osebne vere ali
priložnost za slabo voljo. Koronačas razkrije in razodene našega duha, ki ga ob
vsakodnevni naglici lahko malo zakrijemo in nanj pozabimo.
Božični dogodek razodeva Božjo ljubezen na nov način. Če se je Bog v Stari zavezi
razodeval po Postavi, prerokih in zgodovini, se sedaj razodeva po svojem Sinu, ki si je
prevzel človeško naravo. Božja Ljubezen se je spustila k človeku, da človeku ne bi bilo
treba iti v nebo iskat Boga. Zato ne iščimo Boga v preteklosti ali prihodnosti, ampak
sredi letošnjega adventa in božiča, ki sta zaznamovana s pandemijo. Če se je Bog rodil
v revščini med pastirji, potem se rojeva tudi v pandemiji sredi tega sveta. Ne bojte se
Božje Ljubezni!

Franci

Običajno je župnijski koledar razkril vse predvidene dogodke meseca. Zaradi
znanih razlogov je te sedaj nemogoče napovedati, zato bom vsako spremembo
oznanil pri tedenskih oznanilih in na spletu.

V času pandemije vsak dan darujem sveto mašo brez vernikov po namenih, ki so
oznanjeni v mesečnih oznanilih Zarja. Domače, ki ste darovali za sveto mašo,
vabim, da se v času maše zberete v družinskem krogu in zmolite po istem namenu,
po katerem darujem sveto mašo. Na ta način smo povezani v molitvi in tako raste
vaša »hišna cerkev«. Mašo lahko naročite po telefonu ali po e-pošti, dar pa v
kuverti pustite v župnijskem nabiralniku. Sveta maša je znamenje naše
velikonočne vere in ljubezni do pokojnega ali prošnja /zahvala Bogu.
V adventnem in božičnem času je kar nekaj lepih pastoralnih dogodkov: sv.
Miklavž, božična devetdnevnica, spovedovanje … Ko pišem te vrstice konec
meseca novembra, vse kaže, da jih ne bomo mogli izvesti na način, kot smo bili
vajeni do sedaj. Nihče pa nam ne prepoveduje, da ne bi adventnih in božičnih
dogodkov obhajali v družini. Le malo se je treba potruditi, načrtovati in biti
ustvarjalen. Miklavževanje lahko pripravimo doma in se obdarimo z dobrimi deli,
božično devetdnevnico lahko vsak večer oblikujemo s pesmijo, molitvijo, ki jo
zaključimo s prošnjami, v roke lahko vzamemo kakšno knjigo z duhovno vsebino,
sami izdelamo božične voščilnice in jih pošljemo tistim, ki živijo sami. Ljubezen je
vedno iznajdljiva. Ne bojte se!
Na zadnjem Zoom katehetskem sestanku smo se pogovarjali o božični
devetdnevnici, ki bo vsak večer ob 9. . Na spletni strani in po e-pošti boste
prejeli povezavo starši veroučencev , ki bo omogočila, da se v tem adventnem
času obe župniji povežeta med seboj v božični devetdnevnici. Začeli bomo v
sredo, 16. decembra, ob 9. , končali pa v četrtek, 4. decembra.
V času pandemije poteka spletni verouk. Tako se kateheza seli iz veroučne učilnice
v vaš dom. Starši postajate kateheti. (valežen sem vam, da poleg službe in skrbi
za šolske obveznosti najdete dragocen čas in otroka spremljate pri verouku.
Povabljeni ste, da se kdaj pridružite veroučnemu srečanju.

Tudi v času pandemije sem deležen vaše dobrote, ki ima različne obraze. Nekateri
me pokličete, drugi pošljete SMS, tretji položite pred vrata vrečko s hrano,
zelenjavo, dobrotami iz grajske pekarne ... Res sem vam hvaležen, kajti za temi
dobrotami vidim vašo skrb in odgovornost zame. Vsak dan pri sveti maši polagam
na oltar prošnjo za zdravje vseh faranov, za vse bolne, za vse zdravstveno osebje in
za vse dobrotnike, ki mi stojijo ob strani.

Z veliko hvaležnostjo se oziram na preteklo leto, da nam je skupaj uspelo dokončati
novo ogrevanje za župnišče in cerkev. Ko smo priklopili peč na toplotno ogrevanje
cerkve, smo ugotovili, da je kineta toplotna povezava med župniščem in cerkvijo
preperela in neuporabna. Hvala Bogu nam je pred zimo uspelo tudi to dokončati. Žal
pa so nastali nepredvideni in dodatni stroški. Poleg tega je tudi koronačas odnesel vse
nabirke tedenske in ofer , a položnice kljub temu redno prihajajo elektrika, voda …).
Za pokritje stroškov novega ogrevanje bi potrebovali še . ,00 €. Vem, da ste že
mnogi darovali in sem vam lepo zahvaljujem za vašo darežljivost. (vala vsem, ki se
boste odločili in darovali dar glede na svoje zmožnosti.

V knjigobežnici pod strehco lahko dobite nova tiskana mesečna oznanila in adventni
koledar za otroke.
 Sveti Duh 9, 4
Škofja Loka
http://zupnija-sv-duh.rkc.si/  TRR: SI56 0433 1000 2902 743  DŠ: 4
4

Adventni koledar in tiskana oznanila lahko dobite ob sobotah ob 18.00 in ob nedeljah
ob 9.00 v cerkvi, kjer lahko prejmete tudi sveto obhajilo, ali pa pod napuščem pri vhodu
v župnišče.
 Žabnica 35, 09 Žabnica
http://www.zupnija-zabnica.rkc.si/  TRR: SI 56 1919 0500 9842 429  DŠ: 0 0
Franci Alič, žpk.  031–380-134  franci.alic@rkc.si

+ ST. PAUREVIĆ, ST. MATIJEVIĆ

tor, 1. 12.

Ni svete maše.

+ ANGELCA ŽONTAR

sre., 2. 12.

Ni svete maše.

+ MATEK

čet., .

?

+ )A ŽIVE, POK. SORODNIKE

pet., 4. 12.

+ SIMONA JAMNIK
+ ZA ŽUPLJANE
* LOVRO, NEŽA JENKO
+ AMALIJA IGLIČ
+ FRANC, OBL., IVANA URH
+ MARICA JAMNIK
+ ILIJA, DRUŽ. ČUMURDŽIĆ

.

+ AMALIJA AMBROŽIČ, Šutna 33

sob., 5. 12.
2. ADVENTNA
NED., 6. 12.
pon., 7. 12.
BRE)MADEŽNA,
8. 12.
sre., 9. 12.

?
?
Ni svete maše.

V ZAHVALO

čet.,

.

?

+ ANŽE OBLAK, OBL.

pet., 11. 12.

?

sob., 12. 12.

+ ANTON IN ST. RUPAR

+ PRIJATELJE, SORODNIKE
+ ZA ŽUPLJANE
+ MARIJA MRAK
+ JOŽE KOŠENINA

.

+ TINE HAFNER

3. ADVENTNA
NED., 13. 12.
pon., 14. 12.

?
+ TINE HAFNER

+ ILIJA, DRUŽ. KOVAČEVIĆ

tor., 15. 12.

Ni svete maše.

+ MARIJA JENKO JUGOVČEVA

sre., 16. 12.

Ni svete maše.

+ KATARINA OBL., FRANC
BALAŽIČ
+ AMALIJA IGLIČ

čet., 7.

.

?

pet., 18. 12.

?

+ ELI)ABETA, FRANC ŠINK

sob., 19. 12.

?

+ ZA ŽUPLJANE
+ MARIJA KOLENKO
+ MICI, OBL., JANEZ TRILER

4. ADVENTNA
NED., 20. 12.
pon., 21. 12.

?

+ FRANC RAVNIIHAR, OBL.

tor., 22. 12.

Ni svete maše.

+ AMALIJA IGLIČ

sre., 23. 12.

Ni svete maše.

+ PAVLA BERNIK

čet.,

?

+ KATA GRGIČ
)A ŽUPLJANE
+ MATEJ JOCIF, ZA ZDRAVJE
+ ŠTEFAN MRAK

.

.

?

BOŽIČ,
25. 12.

?

Sv. Štefan, 26. 12.

?

Sv. Družina,
27. 12.
pon., 28. 12.

?

+ SLAVKA KOŠIR JE)ERŠEK

tor., 29. 12.

Ni svete maše.

+ RAVNIHAR, PODRŽAJ

sre., 30. 12.

Ni svete maše.

+ TINE HAFNER

čet., 31. 12.

?

+ )A ŽUPLJANE
+ ŠTEFKA SELJAK
PO NAMENU

+ TINE HAFNER

