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‘STOP’ = ADVENTNI ČAS
AS
Duhovno pripravo na božič začnemo s praznovanjem prve adventne
nedelje, ki bo letos 29. novembra.
Z adventnim časom v Katoliški
cerkvi začenjamo novo cerkveno
leto in neposredno pripravo na
božič ter praznike, ki temu sledijo.
Latinska beseda adventus pomeni
prihod. V našem katoliškem jeziku se ta beseda nanaša na prihod
Jezusa Kristusa. Znamenje naše
zunanje priprave na praznovanje
Gospodovega rojstva je adventni
venec s štirimi svečami. Naraščanje luči iz tedna v teden simbolizira
rast dobrega v našem osebnem življenju. Liturgična barva, ki spremlja
adventni čas, je vijolična in pomeni
spokornost in čuječnost.
»Advent, ta močni liturgični čas, ki
ga sedaj začenjamo, nas vabi, da
bi se ustavili v tišini, da bi lahko ra-
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zumelili prisotnost.
i t t Je
J vabilo,
bil dda bi
razumeli, da so posamezni dogodki v dnevu božji namigi, znamenje
pozornosti, ki jih Bog daje vsakemu
izmed nas.« Besede zaslužnega
papeža Benedikta XVI. nas vabijo
k resnemu premisleku, vabijo nas,
da se v tem adventnem času za
trenutek ustavimo in premislimo o
svojem duhovnem življenju, svojem
odnosu do bližnjega, svojem odnosu do dogodkov okoli nas, svojem
odnosu do Boga. Adventni čas
pred nas postavlja znak 'STOP' in
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nas tako izziva, da gremo še globlje v
svoji stvarnosti in resničnosti življenja.
To nam daje priložnost, da se ponovno
spreobrnemo in začrtamo novo pot življenja, morda postanemo boljši ljudje in
kristjani.
Dogodek leta, koronavirus (COVID-19),
je zelo konkretno in dodobra razmajal temelje našega sveta, našega družbenega
in duhovnega življenja. Zdi se, da se s
to novo resničnostjo še nismo povsem
jasno srečali v vseh njenih razsežnostih
in posledicah, toda zaslužni papež Benedikt XVI. nas opogumlja, ko piše: »z
besedo advent želimo dejati: Bog je tu, ni
se umaknil s sveta, ni nas pustil samih«.
Adventni čas je zares enkratna priložnost, da ponovno odkrijemo navzočnost
Boga v našem svetu. Vrata naših cerkva
so sedaj res zaprta za obhajanje sv. evharistije, ki najbolj gradi in povezuje živo
občestvo, toda vrata naših src bi morala biti prav sedaj še bolj odprta Zanj, ki
prihaja kot otrok in se sklanja k nam,
ubogim in velikokrat prestrašenim ljudem. Letošnji adventni čas bo verjetno
najbolj drugačen od vseh prejšnjih, toda
ne zgolj in samo zaradi koronavirusa,
ampak predvsem zaradi nas samih, če
bomo dovolili Bogu, da vstopi v naše življenje in nas spremeni, da bo naš pogled
na svet morda jasnejši in pogumnejši.
Pred nami je tudi zgled Marije, ponižne
dekle. Ona je pričakovala Gospoda v tihem veselju, ki naj prevzame tudi nas,
da bomo v hrupu sveta zmogli slišati tihi
šepet Boga.
Branko Setnikar, duhovni pomočnik

NE PREZRITE DOGODKOV
OD 30.11. DO 3. 1. 2021
1. Obhajanje starejših in bolnih na domu.
Za prvi petek v decembru (4.12.) boste
lahko prejeli sveto obhajilo (za sveto
spoved in bolniško maziljenje pa ob
prihodu duhovnika sami povejte). Zaradi koronevirusa je potrebno namestiti
zaščitno masko, duhovnik pa si pred
obredom pri vhodu v hišo razkuži še
roke. Mizo pogrnite s primernim prtom.
Na mizo postavite križ in vsaj ena sveča
naj bo prižgana. V manjši posodici naj
bo blagoslovljena voda. Najbolj potrebno pa je, da imamo pripravljeno dušo za
Jezusov prihod.
2. Slovesni praznik Marije Brezmadežne
bomo obhajali v torek, 8. decembra.
Sveta maša bo samo ob 17.00. Če se
bo tedaj že kaj sprostilo glede svetih
maš, pridite iz ljubezni in hvaležnosti do
Marije vsi verni farani k sveti maši in sv.
obhajilu.
3. Miklavževanje letos ne bo potekalo
tako kot prejšnja leta. V primeru, da
se bodo navodila glede varnosti zaradi
korone kaj sprostila, bo ena možnost,
da boste starši sami naročili darilo pri
Miklavžu za svoje otroke. Miklavž pa
bo potem tiste otroke, kjer ste naročili
Miklavževo darilo, obiskal na domu.
4. Božična devetdnevnica se bo začela
v sredo, 16. decembra. Vsak dan božične devetdnevnice bo sveta maša
ob 17.00 v župnijski cerkvi. Če bodo
razmere že dopuščale, radi prihajajte

k devetdnevnici otroci, mladina, starši
in tudi starejši farani. Tako se bomo v
dnevih pred božičem najlepše duhovno
pripravili za praznovanje vseh božičnih
praznikov. Otroci bodo vsak dan po
sveti maši prejeli za spodbudo po eno
ovčko.
5. Spovedovanje za božične praznike. Že
3. adventno nedeljo (13.12.) bo med
drugo sveto mašo (ob 10.00) v novi
spovednici spovedoval g. Branko. Na 4.
adventno nedeljo bo med prvo sv. mašo
ob 8.00 spovedoval g. župnik Sandi iz
Grahovega. Med drugo sveto mašo ob
10.00 pa bo spovedoval g. Branko. Kot
vam je bilo že sporočeno tudi v času,
ko ne morete biti pri sveti maši, lahko
pridete k spovedi in po sveti maši tudi k
svetemu obhajilu. Za sveto spoved lahko sporočite tudi po telefonu meni ali
pa g. Branku, da se dogovorimo glede

časa. Žalosten sem, ker vas sedaj, ko je
popolna zapora svete maše, tako malo
prihaja ob nedeljah po svetih mašah k
svetemu obhajilu. Letos sva med vami
celo dva dušna pastirja, ki vam skušava pomagati v duhovnih potrebah. Že
nekaj časa lahko sodelujete v večerni
molitvi preko facebooka na strani Srce
govori srcu. Molitev začnemo ob 17.30.
6. Denarna pomoč župniji, ko ni redne
nedeljske pušce. Od 18. oktobra do 15.
novembra sem našel v lesenem nabiralniku v cerkvi vsega le 63 evrov. Za elektriko, vodo, komunalne storitve, kurilno
olje, telefon, računalnik, računovodske
stroške, župnijska oznanila (Jernejev
zvon)… pa je vsak mesec potrebno plačati cca 445 evrov. Zelo težka bo situacija, če verniki še dalj časa ne boste
smeli biti pri nedeljski sveti maši, ker
tisti, ki ste redno prihajali k nedeljskim

in prazničnim mašam, ste tudi dajali v
pušco in tedaj nisem imel problemov
glede plačevanja položnic. Dokler ne
boste mogli pri nedeljskih sv. mašah
dajati v pušco, imate možnost, da daste svoj denarni dar za potrebe naših
cerkva v župnijski cerkvi pod korom v
leseni nabiralnik. Lahko pa denarni dar
prinesete v župnišče ali daste na TRR
župnije Begunje, ki je odprt pri NLB v
Cerknici. Številka računa SI 56 0202
9025 4527 035
7. Oba z g. Brankom se zahvaljujeva
vsem, ki nam pomagate z denarnim darom, ko darujete za svete maše za vaše
rajne. Kot boste lahko opazili v Jernejevem zvonu, za mesec december nisem
imel dovolj domačih mašnih namenov
in jih je nekaj omogočil g. župnik Simon
iz Blok, nekaj pa g. župnik Gregor iz
Rakeka. Dar za sveto mašo in mašni

namen lahko daste v poštni nabiralnik
pred župniščem, v leseni nabiralnik v
cerkvi pod korom ali osebno prinesete
v župnišče.
Bog lonaj vsem, ki nama podarite kakšne
materialne dobrine iz vašega vrta, polja
ali od mesnih izdelkov. Tega je poleg
naju vesela tudi gospodinja Zdenka.
8. ZA BOŽIČNE PRAZNIKE BODO SVETE
MAŠE KOT JE ZAPISANO V ZVONU.
Ko zvoni za sveto mašo, skušajte doma
(dokler ne morete priti k sv. maši v
cerkev) kaj zmoliti za svoje drage rajne
ali žive sorodnike
9. Jaslice v župnijski cerkvi bomo začeli postavljati v sredo, 16. decembra.
Možje in fantje se zberite pred cerkvijo
ob 9.00, da bomo najprej znosili ves
material za jaslice v cerkev. Če vas bo
več sodelovalo, bomo lahko hitreje imeli
jaslice postavljene.

10. Blagoslov konj na praznik sv. diakona
in mučenca Štefana bomo imeli v soboto, 26. decembra takoj po sv. maši, ob
11.00, če bodo razmere dopuščale.
11. Blagoslov otrok pri jaslicah bomo imeli
na nedeljo Sv. Družine (27.12.) po obeh
mašah, če bodo ugodne razmere. Starši
z veseljem pripeljite vse vaše otroke k
temu blagoslovu.
12. Zadnji dan letošnjega leta, na god sv.
Silvestra (31.12.) bomo imeli, če bo
ugodno vreme, sveto mašo na Camarovniku ob 23.30, da si bomo ob polnoči
lahko voščili blagoslovljeno novo leto. V
slučaju slabega vremena pa bomo imeli
na sveti večer pred novim letom sveto
mašo ob 17.00 v cerkvi Sv. Križa v Selščku, kjer bodo v bližini selške podružne
cerkve postavljene Gasparijeve jaslice.

13. Deset stvari, ki vas jih Bog ne bo vprašal
1. Bog ne bo vprašal, kateri model
avta si imel ampak koliko ljudi si
peljal z njim.
2. Bog te ne bo vprašal, koliko kvadratnih metrov je merila tvoja hiša.
Vprašal te bo, koliko ljudi si povabil
k sebi.
3. Bog te ne bo vprašal za moderna
oblačila v tvoji omari. Vprašal te bo,
koliko ljudem si pomagal, da so imeli dovolj oblačil.
4. Bog te ne bo vprašal kako visoko
plačo si imel. Vprašal te bo, če si jo
pošteno zaslužil.
5. Bog te ne bo vprašal katero titulo si
nosil. Vprašal te bo ali si svoje delo
opravljal z veseljem in po vesti.

6. Bog te ne bo vprašal koliko prijateljev si imel. Vprašal te bo, koliko
ljudi te je sprejelo kot prijatelja.
7. Bog te ne bo vprašal v katerem sosedstvu si živel. Vprašal te bo, kakšen odnos si imel do sosedov.
8. Bog ne bo vprašal po barvi kože.
Vprašal te bo o čistoči tvoje notranjosti.
9. Bog te ne bo vprašal zakaj si tako
želel odrešitev. On te bo z ljubeznijo
odpeljal v svojo hišo na nebu in ne
za vrata pekla.
10. Bog te ne bo vprašal kolikim ljudem
si poslal to sporočilo. Enostavno te
bo vprašal ali si sam uresničeval to
sporočilo. Besede mičejo – zgledi pa
vlečejo!

14. VOŠČILO
Oba z duhovnim pomočnikom g. Brankom
Setnikarjem in katehistinja Zdenka Vam
vsem faranom želimo, da bi vam božični
prazniki poživili osebno vero ter, da bi ob
jaslicah spoznali, da pri usmiljenem Bogu
največ velja pristna ljubezen, ki je prepletena z dobrimi deli. V novem letu 2021 pa
naj Vas vse spremlja Jezus s svojo dobroto, milostjo in blagoslovom ter nebeška
Mati Marija s svojo učinkovito priprošnjo!
- Župnik in dekan Maks Ipavec.
15. Čiščenje in krašenje cerkve:
12. decembra – žene in dekleta
iz doline.
19. decembra – žene in dekleta iz
začetka vasi Begunje.
Čiščenje po postavitvi
jaslic!

MAŠNI NAMENI OD 30.11.2020 DO 3.1.2021
PON

30 Andrej

17.00 +Helena Rupar, obl.
18.00 +družina Lukovič, Juvančič in Turšič
7.00 Za zdravje (Z.P.)
7.00 Za duše v vicah (E. K.)

Bezuljak
Begunje
Begunje
Begunje

TOR

1

Karel

SRE

2

Vivijana

18.00 +Ivan Obreza, obl.
18.00 +Ivan, Milena Lužar, Lužarji

Begunje
Begunje

ČET

3

Frančišek

18.00 +družina Čurin
18.00 V dober namen (B.B.)

Begunje
Begunje

PET

4

Barbara

18.00 +Ivan, Marija Maček, Selšček

Begunje

SOB

5

prva sobota

17.00 +Jožica Kavčič, Ana Mavec

Bezuljak

NED

6

2. adventna
Miklavž

8.00 +starši Katern, Košir
10.00 Za žive in rajne farane

Begunje
Begunje

PON

7

Ambrož

18.00 +Milka Urbas, Bloke
18.00 Po namenu (Branko)

Begunje
Begunje

TOR

8

Brezmadežna

17.00 +Ivan Meden, Beg. 4d

Begunje

SRE

9

Valerija

18.00 Za vse pokojne Vrhove,Sel.
18.00 Po namenu, Rakek

Begunje
Begunje

ČET

10

Loretska
Mati Božja

17.00 +Antonija, France Stražiščar
17.00 Za zdravje (M.H.)

Bezuljak
Bezuljak

PET

11

Damaz

17.00 +Majda Hollstein, obl.

Bezuljak

SOB

12

Pij

17.00 +Lado Oblak

Bezuljak

NED

13

3. adventna
Lucija

8.00 +Ivan Tomšič, obl.
10.00 Za žive in rajne župljane

Begunje
Begunje

PON

14

Janez
od Križa

17.00 +Anton Nared
17.00 Za sosesko M. Vnebovzete

Bezuljak
Bezuljak

TOR

15

Drinske

7.00 +Alojz Rudolf, Vel. Bloke
7.00 +družina Rudolf,Vel. Bloke

Begunje
Begunje

SRE

16

Adelajda Devetdnevnic

17.00 +Pavla Urh, 30. dan
17.00 Po namenu (Branko)

Begunje
Begunje

ČET

17

Janez

17.00 +Milka Urbas, Bloke
17.00 +Karol, Drago Ponikvar

Begunje
Begunje

PET

18

Gacijan

17.00 +Ivanka Pirc, Bloke

Begunje

SOB

19

NED

Urban

17.00 +Angela, Marija, Stanislav Turk, Kožljek

Begunje

20 4.adventna

8.00 Mali Tereziki za spreobrnjenje in zdravje
10.00 Za žive in rajne farane

Begunje
Begunje

PON

21

17.00 Božji Materi za ozdravitev
17.00 Po namenu (Branko)

Begunje
Begunje

TOR

22 Frančiška

SRE

23 Janez Kancij

17.00 +Alojz Hiti, obl.
17.00 Po namenu, Rakek

Begunje
Begunje

ČET

24 sveti večer

19.00 +Marija, Ivan, + Meden, B. 4d
24.00 Za žive in rajne farane

Begunje
Begunje

PET

25 BOŽIČ

8.00 Za sosesko M. Vnebovzete
10.00 +Vidmar, +Mahne, Beg. 7.d

Bezuljak
Begunje

SOB

26 Štefan

10.00 Jakob Škrabec, ob+Škrabec
17.00 Za sosesko M. Vnebovzete

Begunje
Begunje

NED

27

8.00 +Ivanka Pirc, Bloke
10.00 Za žive in rajne farane

Begunje
Begunje

PON

28 Nedolžni otroci

17.00 +Karol, Drago Ponikvar
17.00 Po namenu, Rakek

Begunje
Begunje

TOR

29 David

7.00 Ivanka Pirc, Bloke
7.00 +Milan Dondič, Bloke

Begunje
Begunje

SRE

30 Feliks

17.00 +škof Jože Kvas, +Manca
17.00 +Milan Dondič

Begunje
Begunje

ČET

31

Silvester

17.00 Bogu v zahvalo za vse
17.00 Po namenu (Branko)

Selšček
Selšček

PET

1

Novo leto

8.00 +Ivanka Pirc, Bloke
17.00 +Milan Dondič, Bloke

Begunje
Begunje

SOB

2

Gregor

17.00 +oče Maks Ipavec,+sestra Marjanca Jerovšek Begunje

NED

3

2. nedelja
po božiču

8.00 +Danijel Kraševec, Bloke
10.00 Za žive in rajne farane

Peter

Sv. Družina
Sv. Janez

7.00 +Pavla, France Knavs, Ravne
7.00 +Danijel Kraševec

Begunje
Begunje

Begunje
Begunje

DOBROTNIKI ŽUPNIJSKE CERKVE
Neimenovana za župnijsko cerkev: 50 €. Bog lonaj!
Izdal župnijski urad Begunje. Odgovarja Maks Ipavec, župnik. Tel.: 01/705 – 6278 ali GSM: 041/905–498.
POSLOVNI RAČUN ZA ŽUPNIJO BEGUNJE JE ODPRT PRI NOVI LJUBLJANSKI BANKI V CERKNICI.
ŠTEVILKA RAČUNA: 02029- 0254527035 | begunjepricerknici.rkc.si

