
 

 

V E Z I  Ž U P N I J E  B E S N I C A  

1. december 2021                                                                                                Številka 12, leto XXVIII 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Družina naj se pripravi na prihod Deteta 

Počitek je pomemben za duševno in telesno zdravje, a tudi za duhovno. Jožefa je Bog izbral za Jezu-

sovega krušnega očeta in Marijinega ženina. Kot kristjani smo tudi mi poklicani, tako kot v tistih 

časih Jožef, da pripravimo »hišo« za prihod Jezusa. Pripravimo zanj hišo v svojih srcih, v svojih druži-

nah. Da pa bi sprejeli Božji  klic in za Jezusa pripravili prostor, moramo znati počivati v Gospodu. Se 

umiriti. Vsak dan moramo najti čas za molitev. Če ne molimo, ne bomo nikoli spoznali najpomemb-

nejše stvari: Božje volje za nas. 

Počivati v molitvi pa je še posebej pomembno za družine. V družini se namreč lahko naučimo, kako 

se resnično sprostiti in umiriti, kako moliti. Tu resnično lahko spoznamo Boga, rastemo kot ljudje 

vere, se čutimo člani največje Božje družine, Cerkve. V družini se naučimo ljubiti, odpuščati, biti 

velikodušni in odprti, ne zaprti in egoistični. Naučimo se iti onkraj svojih potreb, se srečati z drugimi 

in z njimi deliti svoje življenje. Zato je torej tako pomembno moliti v družini. In zato se družine v 

Božjem načrtu za Cerkev tako zelo pomembne. 

Naj nam bo v predprazničnem času izziv prav molitev ob adventnem venčku. Ta naj poveže družino 

in nam pomaga pripraviti »hišo« na prihod Deteta. Notranje umirjeni in družinsko povezani bomo 

praznične dni mnogo globlje doživeli.                                Povzeto po: Krščanski zakon in družina: njuna lepota  in izzivi  

 

Izdala Župnija Besnica, Na Vidmu 35, 4201 Zg. Besnica; Odgovarja Igor Jereb, župnik; zupnija.besnica@rkc.si; 04 250 31 77; 



 

 
DECEMBER 

1 
SREDA 

 
sv. Karel de Foucauld, redovnik 

1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 (za zdravje, + Vida Jereb, 30. dan)* 

DECEMBER 
2 

ČETRTEK 

 
sv. Kromacij, škof 

700 (po namenu)* 

DECEMBER 
3 

PETEK 

sv. Frančišek Ksaver, duhovnik 
prvi petek 

1900 (+ Franc Tavčar, + Ivan Cimerman, 7. dan)* 

DECEMBER 
4 

SOBOTA 

sv. Janez Damaščan, duhovnik, 
prva sobota 

1900 + Emil (Milan) Fajfar, 30. dan 
obhajanje starejših od 900 naprej 

DECEMBER 
5 

NEDELJA 

 
2. adventna nedelja 

 

700 + Jože Papler, ml. 
1000 + Janko Mohorič 
med 1600 in 1630 »VOŽNJA MIMO« SV. MIKLAVŽA 

DECEMBER 
6 

PONEDELJEK 

 
sv. Nikolaj (Miklavž), škof 

1900 + mama Marija Bešter (Mojca Bešter), 
         ++ Marija in Joža Jerala, obl. 

DECEMBER 
7 

TOREK 

 
sv. Ambrož, škof 

700 ++ Zidoven, Pretnar in Meglič 

DECEMBER 
8 

SREDA 

 

BREZMADEŽNO SPOČETJE  
DEVICE MARIJE 

1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 ++ Marija Udir (sosedje) 
MED SV. MAŠO SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV 

DECEMBER 
9 

ČETRTEK 

 
sv. Valerija, mučenka 

700 (po namenu)* 

DECEMBER 
10 

PETEK 

 
Loretska Mati Božja 

1900 + Janez Bešter—Mlinarjev, obl. 

DECEMBER 
11 

SOBOTA 

 
sv. Damaz I., papež 

1900 (po namenu)* 

DECEMBER 
12 

NEDELJA 

 
3. adventna nedelja 

700 + Pavla Papler 
1000 za farane 

DECEMBER 
13 

PONEDELJEK 

 
sv. Lucija, devica 

1900 ++ Valentin in Angela Mazi, 
       ++ Slavko in Marija Sušnik ter ++ Anton in Neža Janc 

DECEMBER 
14 

TOREK 

sv. Janez od Križa,  
duhovnik in cerkveni učitelj 

700 (po namenu)* 

DECEMBER 
15 

SREDA 

 
sv. Marija di Rosa, redovnica 

1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 + Alojz Vogrinčič 

DECEMBER 
16 

ČETRTEK 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA-BD 

sv. Ado, škof 
1900 za zdravje na duši in na telesu K 

DECEMBER 
17 

PETEK 

 
sv. Viviana, opatinja-BD 

1900 + Miha Prosen (Jožkovi) 



 

 DECEMBER 
18 

SOBOTA 

sv. Vunibald, opat-BD 1900 + Ana Žgajnar 

DECEMBER 
19 

NEDELJA 

4. adventna nedelja-BD 700 za farane 

1000 ++ Franc Sušnik in Valentin-Zdravko Jereb 

DECEMBER 
20 

PONEDELJEK 

sv. Dominik, opat 1900 + mama Marija Bešter (Mojca Bešter), 

         + Vida Jereb (neimenovani) 

DECEMBER 
21 

TOREK 

sv. Peter Kanizij, duhovnik-BD 1900 (po namenu)* 

DECEMBER 
22 

SREDA 

sv. Hunger, škof 1900 ++ starši in dva brata Mohorič-Tibernikovi 

češčenja Najsvetejšega tokrat izjemoma ne bo 

DECEMBER 
23 

ČETRTEK 

sv. Janez Kancij, duhovnik –BD 

 

1800 (po namenu)* 

DECEMBER 
24 

PETEK  

SVETI VEČER 
darovanje 

1900 ++ starši Jelar, stari starši Jelar in Sitar 

2100 (po namenu)* 

DECEMBER 
25 

SOBOTA 

BOŽIČ-GOSPODOVO ROJSTVO 
darovanje 

0000 + Vida Jereb (neimenovani) 

1000 + Marija Pintar 

DECEMBER 
26 

NEDELJA 

SV. DRUŽINA, SV. ŠTEFAN,  
DIAKON, PRVI MUČENEC,  

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

700 ++ Rosovi 

1000 + Štefan Ošlaj, st., obl. 

DECEMBER 
27 

PONEDELJEK 

sv. Janez, apostol in evangelist 1900 ++ Škriboutovi,  

         ++ Ernest Kumer, obl., in mama Jožica 

DECEMBER 
28 

TOREK 

Nedolžni otroci, mučenci 700 za farana 

DECEMBER 
29 

SREDA 

sv. Tomaž Becket, škof in mučenec 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 (++ Jereb in Valančič, + Ivan Cimerman, 30. dan)* 

DECEMBER 
30 

ČETRTEK 

sv. Feliks I., papež 700 za žive iz družine Resman in za zdravje hčerke 

DECEMBER 
31 

PETEK 

sv. Silvester 
ZAHVALA ZA PRETEKLO LETO 

800 + Črtomir Košnik 

Spoštovani farani in vsi ljudje dobre volje, želim vam lep adventni čas (čas priprave na božič), veliko razumevanja v krogu družin ter 
veliko upanja. Naj vas spremlja Bog s svojim blagoslovom. 
 
Zahvaljujem se za vse, kar storite za župnijsko skupnost. Hvala tudi za okrasitev oltarja ob zahvalni nedelji, za vaše darove in za pozor-
nosti. Vstopamo v adventni čas, ko bomo lahko še bolj razmišljali o Božji prisotnosti v svetu in se je veselili. Pred nami je možnost, da po 
zgledu dobrote sv. Miklavža delamo dobro in tako razveseljujemo svoje bližnje, predvsem mlajše. Bistvo dobrote je tudi, da se človek z 
njo ne hvali preveč ali pa sploh ne, saj zaradi hvaljenja zvodeni dobro dejanje in odprtost srca. Letos bomo obisk sv. Miklavža izpeljali z 
»vožnjo mimo« sv. Miklavža, ki bo obdaril pridne v avtomobilih. Dogodek bo potekal v nedeljo, 5.12., med 16:00 in 16:30 pred 
župniščem. Prosimo, da se pripeljete navzgor od avtobusne postaje proti cerkvi, ter se odpeljete po drugi strani. 
Povabljeni ste, da naročate mašne namene za meseca januar in februar 2022.  
Vabim vas tudi, da bi se oglasili mežnarici Lučki Knific in ji pomagali pri razkuževanju cerkve in njenem čiščenju v tem predprazničnem 
času. 
Lepo ste dobrodošli k osebni molitvi vsak dan čez dan, saj je cerkev odprta, vabim pa vas tudi k svetim mašam, ki so napovedane v 
župnijski cerkvi. Dokler ukrepov v zvezi z boleznijo covid 19 ne bo konec, sv. maš na podružnicah ne bo.  
Vabim vas, da informacije o dogajanju v župniji spremljate na FB župnije in na župnijski internetni strani.  



 

 


