
 

 

» Obljubi mi, da me boš 
uščipnil, če bi slučajno 

zadremal…« 

OBVESTILA IN OZNANILA 
MIKLAVŽ bo obiskal naše naj-
mlajše v ponedeljek 
zvečer ob 17.00 uri v 
dvorani v Beričevem 
in ob 18.30 uri v dvorani 
v župnišču. Miklavževa 
znamka se naroči v 
župnišču po ceni 7€. 
Prijave čim prej. 
25. novembra na 
god sv. Katarine 
Aleksandrijske, 
mučenke, zvečer 
maša pri sv. Katarini v Zaborštu.  
27. novembra I. adventna nedelja 
ob 10. uri maša pri sveti Katarini. 
ADVENTNI VENČKI. Mladi iz kluba 
Turnček bodo v prostoru pred 
župnijsko dvorano izdelovali 
adventne venčke v četrtek 24.11. in 

petek od 17. ure dalje, in v soboto 
dopoldne. Vabljeni, da se jim 
pridružite. Posebej vabimo 
birmance. V nedeljo jih bodo 

ponudili v prodajo. Z nakupom 
podprete njihovo delo v korist 

župnijske skupnosti. Pri vseh 
mašah blagoslov adventnih 
venčkov. 
Bog povrni za darove na 
zahvalno nedeljo. Ozimnico 
so hvaležno sprejeli v ŽK 
Ljubljana - Štepanja vas. 

Pri »ofru« so ključarji našteli v 
Dolu 2421,01€. V Beričevem pa 
827,70€. Bog povrni vsem s časnimi 
in večnimi darovi. 
Cerkev sv. Katarine v Zaborštu je 
te dni dobila nova okna v ladji in 
prezbiteriju po vaši velikodušnosti. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

LETEČE RIBE - Med uro biologije profesorica 
učencem pripoveduje o letečih ribah. "Je kdo že 
kdaj videl letečo ribo?" je vprašala učence. "Jaz!" 
se oglasi Miro.  "Kje si jih pa videl?" "V ribarnici, 
ko sta se kregali prodajalka in stranka!"  
 

NAPAČNA LOKACIJA TABLE - Avtomehanik 
pri kiosku malica pommes frites. Po prvih 
grižljajih reče pripravljavcu hitre prehrane: "Mojo 
tablo z napisom:"Menjajte olje" bi moral obesiti 
pri tebi!" 
 

PADEC - Ženska je šla po pločniku, ko ji je 
zaradi poledice spodrsnilo in je padla. Kljub 
poskusom, zaradi ledenih tal ni mogla vstati. 
Takrat je mimo prišel poslanec in ji rekel: 
"Pomagam vam, če boste na naslednjih volitvah glasovali zame." "Saj nisem 
padla na glavo, ampak na rit!" se je razjezila ženska. 
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KRISTUS KRALJ 20. 11. 2011 leto 33 št. 25 
 
DELAJMO DOBRO Mt 25,31-46 
Zadnja nedelja Cerkvenega leta je 
posvečena Kristusu Kralju vesoljstva. 
Vemo, da praznik poudarja Kristusovo 
duhovno kraljestvo v dušah njegovih 
učencev. To je kraljestvo resnice, 
pravice, miru in ljubezni. Praznik je 
vabilo vsem in vsakemu posebej, da si 
prizadeva za uresničenje ideala tega 
božjega kraljestva v vsakdanjem 
življenju. Na ta praznik nam bogoslužje 
božje besede predstavi Jezusovo priliko 
o poslednji sodbi. Tu bo vsak izmed nas 
odgovarjal na izpitna vprašanja 
življenja. Kriterij za vstop ne bo znanje 
iz veroučne snovi, ampak način življenja 
po Jezusovem nauku. Zanimivo, da Jezus v priliki na postavlja vprašanj 
kolikokrat smo bili pri maši, obhajilu, spovedi, kolikokrat smo molili in romali v 
romarska svetišča. Jezus vprašuje kolikokrat ga prepoznamo v svojem 
bližnjem, v bolnem, v lačnem, v žejnem, nagem - telesno in duhovno-, 
zapuščenem in v ječi? Maša, zakramenti, molitev, romanja, vse to so 
sredstva, ki nam pomagajo, da lažje izvršujemo dela ljubezni. Kdor ne 
uporablja teh sredstev posvečenja in vira notranje moči bo težje izvrševal 
dela ljubezni. Težje bo prenašal bremena, ki jih prinaša življenje. Zato je 
pametno prisluhniti Cerkvi, ki nas v Jezusovem imenu vabi in nam deli ta 
sredstva notranjih moči. Kristjani vsak dan molimo: »Pridi k nam tvoje 
kraljestvo!« Za uresničenje te prošnje pa je potrebno naše sodelovanje. 
Božje kraljestvo ustvarjamo z božjo pomočjo mi, ki se dan za dnem trudimo 
za medsebojno ljubezen, spoštovanje, in odpuščanje. Naše vloge ne more 
nihče nadomestiti. In kakor je odgovornost strogo osebna zadeva, tako bo 
tudi plačilo samo naše kot si ga bomo zaslužili. 



I. ADVENTNA NEDELJA 27. november 
BODITE ČUJEČI Mr 13,33-37 
Zimski čas s krajšimi dnevi in 
mrazom prisili človeka, da obleče 
topla oblačila in poišče luč. 
Zunanja resničnost je pogosto 
tudi odsev človekove 
notranjosti. Tudi v naših srcih 
doživljamo mraz in temo v 
naših medsebojnih 
odnosih. Želimo si 
topline, luči in ljubezni. 
Temu je namenjen adventni čas. 
Kristjani se v tem času pripravljamo 
na najlepši praznik naše vere na 
božič, ki nas vsako leto znova 
spominja na veliko resnico božjega 
učlovečenja in rojstva. Pa ne le 
spominja, ampak predvsem vabi, 
da bi aktualizirali, »podanašnjili, 
ponavzočili« to resnico božjega 
prihoda na svet v naših srcih, v 
naših družinah in tudi širši 
skupnosti. Cerkev nas vabi naj v 
tem času uporabimo vsa 
razpoložljiva sredstva za 
pripravo na »božje rojstvo« v 
naših srcih. Na zunaj bomo 
naredili adventni venček, ki naj 
dobi častno mesto v prostoru, 
kjer se največ zadržujemo. Naj 
poveže vse člane družine v 
pogovoru in molitvi. Otroci bodo 
od verouka prinesli domov 
adventni koledar v katerem so lepe, 
privlačne in poučne zgodbe za otroke 
in tudi odrasle. Potrudite se, da se ob 
prižgani svečki zbere vsa družina v 
pogovoru in molitvi. Lepe dneve 
izkoristite za sprehod v naravo in 
pripravo mahu za jaslice. Ne 
pozabite pa tudi na svojo osebno 

duhovno pripravo, na molitev, 
spoved in branje svetega pisma in 
tudi verskega tiska. Morda boste 

našli čas za udeležbo pri 
delavniški večerni sv. 
maši, gotovo v času 
devet dnevnice pred 
božičem. Bodimo 

hvaležni za vse 
dobro. Pridružimo 

se misli neznanega 
avtorja, ki je zapisal takole: 
Hvala ti, Gospod, da nam podarjaš 
adventni čas; čas pričakovanja in 
priložnosti,  da prižigamo v sebi luč 
dobrote in upanja. Naj se naša 
dobrota odraža tudi pri ljudeh,  ki so 
potrebni naše pomoči. Hvala ti za 
prvo lučko na adventnem venčku; 
naj nas spomni, da bomo le v luči 
tvoje ljubezni adventni čas 

resnično globoko doživeli. 
Adventni pridigar prerok Izaija 

pravi 
Bogu: 

»Mi smo 
glina, Ti 

si naš podobar 
/oblikovalec/«. 

V adventnem 
času 

dovolimo, 
da Bog z 

našim 
sodelovanjem 

oblikuje iz nas posodo, 
ki bo koristna in lepa. Naj prva 
svečka na adventnem venčku 
razsvetli temine srca in prinese novo 
upanje in pogum za življenje po 
Jezusovem nauku. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
V tednu pred nami goduje sv. Cecilija, 
zavetnica Cerkvene glasbe in pevcev. 
Pevcem, organistom in pevovodjem iskren 
Bog povrni za njihovo zvestobo koru in 
sodelovanje pri bogoslužju. Vsem, ki vam je 
podarjen talent petja pa vabilo na kor!!!!!!! 
TEDEN KARITAS od 21. do 27. novembra. 
V tem tednu bomo več razmišljali o 
potrebnosti našega širšega pogleda okrog 
sebe in po svetu. Da vidimo ljudi v duhovni in 
materialni stiski in potrebi. Temu bo tudi 
namenjena nabirka v pušco v nedeljo 27. 
novembra. Temu je namenjen tudi koncert 
»Klic dobrote« v Celju v soboto 26. novembra.  
Predavanje na temo karitas: v soboto 3. 
decembra nam bo spregovoril dr. Janez 
Juhant, prof. na Teološki fakulteti. 
Predavanje bo v župnijski dvorani po večerni 
maši. Lepo vas vabim, da se tega 
predavanja udeležite v čim večjem številu. 
ADVENTNI KOLEDAR bodo dobili otroci pri 
verouku. Namen koledarja je, da bi se vsa 
družina ob branju zgodb pripravljala na 
božič. Na sredi je tudi kartonski vložek iz 
katerega bodo otroci izdelali hranilnik in vanj 
darovali za lačne otroke po svetu. Našim 
otrokom hvala Bogu po večini še nič ne 
manjka. Prav je, da vedo, da mnogi njihovi 
vrstniki ne živijo tako lepo. Prav je, da otroke 
vzgajamo tudi za solidarnost s tistimi, ki jim 
primanjkuje osnovnih dobrin za življenje. 
Starši pomagajte otrokom k dobroti srca. 
Hranilnike bodo prinesli k jaslicam na 
praznik Treh kraljev. 

PONEDELJEK 21. 11. 
19.00 + Frančiška Aleš obl. 

TOREK 22. 11. 
19.00 + Vinko Kuhar 

SREDA 23. 11. 
7.00 + Ivana in Jernej Okorn 

ČETRTEK 24. 11. 
18.00 Beričevo: 
     + Lojze Šiverkar, starši Ložar 
19.00 + Alojz in  
             Marija Trontelj obl. 

PETEK 25. 11. Sv. Katarina 
19.00 + Slovnik, Udovč in 
             Podbevšek 

SOBOTA 26. 11. 
18.00 + Stojan Hribar 

I. adventna nedelja 27. 11. 
7.00 + Marija in Franc Tihelj obl. 
8.30 + Ivan Jurič obl. 
10.00 sv. Katarina: za domovino 

PONEDELJEK 28.11. 
19.00 I. + Ana Smrkolj obl. 
  II. + Alojz in Matilda Papič obl. 

TOREK 29. 11. 
19.00 I. Ina Leskovic 30. dan 
         II. Frančiška Vidmar obl. 

SREDA 30. 11. 
7.00 + Veronika in  
           Ivan Vidmar obl. 

ČETRTEK 1. 12. 
18.00 Beričevo: + Joži Bregar 
19.00 + Tone Kranjec obl. 

PETEK 2. 12. 
19.00 + Jože in Frančiška Zajc 
SOBOTA 3. 12. 
18.00 + Angela in  
             starši Učakar obl. 

II. adventna nedelja 4. 12. 
7.00 za farane 
8.30 + Marija in pok. Majdičevi 
10.00 + Kselovi 

I. ADVENTNA NEDELJA 27. november 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Andrej L., Irena J. 
čiščenje in krašenje: VIDEM II 
II ADVENTNA NEDELJA 4. december 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Sebastijan J., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: DOL 


