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NAJDALJŠI ADVENT
Letos je božični praznik na nedeljo, zato je advent najdaljši, kar je možno. Po-
časi prižigamo svečne na adventnem venčku in občudujemo, kako se razlivajo 
soji svetlobe. Bodimo luč drug drugemu tudi mi in iščimo načine, kako bomo 
koga razveselili in ogreli z besedo topline.
BOŽJA BESEDA Jak 5,8-10
Potrpite tudi vi; utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu. Ne godr-
njajte drug nad drugim, da ne boste obsojeni. Glejte, sodnik stoji pred vrati. 
Bratje, za zgled trpljenja in potrpežljivosti si vzemite preroke, ki so govorili v 
Gospodovem imenu. 
Bližina letošnjega božičnega praznika nam govori o bližanju Gospodovega 
končnega prihoda. In nas uči ustrezne drže pred njim. Jakob v svojem pismu 
svari pred godrnjanjem, ki mu sledi sodba. In kateri kraj je bolj zaznamovan 

z godrnjanjem kot čakalnica. Po nekem 
času čakanja nas začne motiti vse po 
vrsti, od stvari do ljudi. Nasprotno pa 
potrpežljivi ljudje ne najdejo razlogov 
za godrnjanje. Advent nas torej uči tudi 
potrpežljivosti. Pomislimo na svoje 
zadnje godrnjanje in premislimo, ali bi 
se ga dalo naslednjič pretvoriti v potr-
pežljivost. Sodnik je namreč pred vrati.



Zornice

Zornice (lat. missa rorate) so zgodnje 
adventne maše, ki so včasih zgodaj 
zjutraj potekale predvsem na podeže-
lju. Obhajajo se v temi, še pred zoro, 
za razsvetljavo se uporabljajo samo 
sveče. Simbolika te maše je izjemen 
izraz adventnega časa – pričakovanje 
in vstopanje v svet tiste edine Luči, ki 
nikoli ne ugasne. V pripravi na božič 
bomo zornice obhajali tudi v naši žu-
pnijski cerkvi, in sicer ob delavnikih 
od 9. 12. do 14. 12., ob 6. uri zjutraj. 
Toplo vabljeni. S seboj prinesite svečo, 
s katero si boste med sv. mašo svetili, 
in žejno dušo.

BIRMANCI

Duhovna priprava na birmo živahno 
poteka: kandidati za prejem zakra-
menta hodijo na birmanske skupine 
in veroučna srečanja. Starše prosimo, 
da poskrbijo, da družine redno pri-
hajajo k nedeljskim svetim mašam, 
vse župljane pa, da za naše birmance 
veliko molite – oni so prihodnost 
naše blagoslovljene doline. V adventu 
je za birmance obvezna udeležba pri 
božični devetdnevnici in obisk vsaj 
ene izmed zornih svetih maš.

Adventni koledar, ki ga vsako leto do-
bijo vsi šolarji pri verouku, želi vsako 
družino približati Bogu, ki ga čakamo. 
Pet minut časa, ko skupaj ob prižgani 
adventni svečki preberete zgodbo in 

nekaj zmolite ter sklenete, kaj bodo 
otroci, lahko pa tudi starši, naredili, 
vas bo neverjetno povezalo med seboj, 
vlilo v vaša srca veselje in ljubezen in 
vas duhovno pripravilo na božič. Lep 
pripomoček za poglobitev naše vere.

Miklavž, svetnik dobrote, ki v adven-
tu razveseli zlasti otroke, pa tudi 
starejše. V letih korone ga na zunaj 
nismo mogli javno obhajati, sedaj 
pa so sklenili svetniki ŽPS, naj ga 
spet normalno obhajamo. Zato bo 5. 
decembra zvečer po devetdnevnici ob 
19.00 prišel Miklavž v Jakličev dom 
in obdaril otroke, ki jih boste starši 
prijavili. 
Starejše po hišah in domovih pa bo 
Miklavž po KARITAS, RDEČEM 
KRIŽU in DRUŠTVU UPOKO-
JENCEV obiskal in jih skromno 
obdaril.

Praznik BREZMADEŽNE smo v 
naši župniji vedno slovesno prazno-
vali. Z devetdnevnico se lepo nanj 
pripravljamo, na sam praznik, 8. 
decembra, pa bodo svete maše do-
poldne ob 9.00, zvečer pa na Vidmu 
ob 18.00, v Kompoljah ob 17.00 in 
v Ponikvah ob 19.00. Ta dan mešana 
zbora pripravita na Vidmu in v Poni-



kvah namesto pridige kratek koncert 
Marijinih pesmi. Slovenski skladatelji 
so napisali izredno veliko čudovitih 
pesmi v čast nebeški Materi. Nekaj teh 
pevci zapojejo in naša srca dvignejo k 
Mariji. Hvala pevcem in lepo vabljeni 
k tema mašama.

BOŽIČNA 
DEVETDNEVNICA

Dne 15. decembra pričnemo v naši žu-
pniji posebno lepo pripravo na božič z 
devetdnevnico. Pri njej po stari navadi 
nosimo Marijo in se spominjamo poti 
in trkanja Marije in Jožefa na vrata 
Betlehemčanov. Pri tej pobožnosti 
sodeluje vsaka vas posebej, vsa župnija 
pa se udeležuje devetdnevnice. Vsak 
večer je tudi priložnost za božično 
spoved, saj brez spovedi ni pravega 
rojstva Jezusa v naših srcih.
Spored, kako nosimo Marijo po va-
seh, je ustaljen. V četrtek, 15., preda 
Kompolje Marijo Zagorici, v petek 
Zagorica Bruhanji vasi in Podgori, v 
soboto sprejmeta Marijo Ilova Gora 
in Hočevje, v nedeljo Cesta, v pone-
deljek Zdenska vas, v torek Ponikve, v 
sredo Mala vas in Podgorica, v četrtek 
Predstruge in Podpeč in v petek Videm.
Spovedovanje bo vsak večer od šestih 
dalje. Šolarji bodo opravili sveto spoved 
pri verouku, vse pa vabimo vsak večer, 
da bi se udeleževali te lepe pobožnosti. 
Vsak naj prinese s seboj tudi svečko v 
lončku, da bomo v procesiji spremljali 
Marijo in ne bomo pokapali cerkve.

Betlehemsko luč nam vsako lepo 
oskrbijo skavti na 4. adventno nedeljo 
pri večerni sveti maši.

Družinska maša bo v nedeljo, 11. de-
cembra. Prošnje tokrat pripravi sedmi 
razred, zahvale pa drugi razred. Vse od 
najstarejših do najmlajših pa vabimo, da 
s petjem in glasno molitvijo sodelujete. 
Zelo smo hvaležni pevcem, ki se pri teh 
mašah pomešate med ljudstvo, in ker 
znate vse, kar se poje, spodbujate, da vsi 
laže sodelujemo.

Redna seja ŽPS v decembru bo 12. 
Na zadnji seji vas je več manjkalo, kar 
nikakor ni dobro znamenje. Dnevni red 
boste dobili spet po elektronski pošti.

Sveta maša za občino, kar je vpeljal 
odhajajoči župan, je naročila najprej že 
ena od uradnic na občini, uradno pa jo 
je naročil še eden izmed novih svetnikov. 
Ob občinskem prazniku decembra bo 
sveta maša za občino 7. decembra in ste 
vsi občani lepo vabljeni.

Sobotna nedeljska maša v Kompoljah 
bo odslej ob 18.00. Bilo je kar nekaj 
zmede, za kar se vsem opravičujemo. 
Odslej upamo, da bo red in vas vabimo 
k tej sveti maši.

Nabiralnik sredi cerkve bo v decem-
bru. Kdor bi rad dal kak dar za fresko 
ali za restavracijo glavnega oltarja, ga 
lahko vrže vanj. Bog pa, ki vidi dar 
uboge vdove, bo povrnil, kakor le on 
to zna.

Čiščenje župnišča in veroučnih pro-
storov bo v soboto, 17. decembra, ob 
9.30. Vabimo največjo vas Kompolje in 
se vam vnaprej zahvaljujemo, saj veste, 
da je lepo, če je pred prazniki vse počiš-
čeno in urejeno. 
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Pon. 5. 12. 
Pina 

Vid. 
Pon. 

18.00 
18.00 

V zahvalo za 80 let življenja F. H. 
Slavka Vidmar, obl. 

Tor. 6. 12. 
Miklavž 

Vid. 
Kom. 

18.00 
18.00 

Marko Adamlje 
Tomšičevi, Kom. 

Sre. 7. 12. 
Ambrož 

Vid. 18.00 Za občino 
Helena Novak, 30. dan 

Čet. 8. 12. 
Brezmadežno 
spočetje D.M.  

Makarij 

Vid. 
Vid. 
Kom. 
Pon. 

9.00 
18.00 
17.00 
19.00 

Anton Šporar, M. v., obl. 
Vinko in Marija Erčulj, Zg., obl. 
Janez Grm 
Milan Hočevar, obl. 

Pet. 9. 12. 
Valerija 

Vid. 
Vid. 

6.00 
18.00 

Frančiška Kos-Babič 
Piko Konrad, obl., C. 
Franc Bradač, 8. dan 

Sob. 10.12. 
Loretska M. B. 

Vid. 
Vid. 
Kom. 

6.00 
8.00 

18.00 

Za duše v vicah 
Rezka in njena družina 
Antonija Zupančič 

 

Ned. 11.12. 
3. ADVENTNA 

Damaz 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

7.30 
   9.00 
 10.30 
 18.00 

Za farane in neverne 
Marija in Anton Adamič 
Kristina Brodnik, obl., Kom. 
Ana in Stane Škulj, Zg., obl. 

Pon. 12.12. 
Finijan 

Vid. 
Vid. 
Pon. 

6.00 
7.30 

 18.00 

Janez Šporar 
Marija Ozvald 
Za dušno in telesno zdravje 

Tor. 13. 12. 
Lucija 

Vid. 
Vid. 
Kom. 

6.00 
18.00 
18.00 

Anton Žgajnar 
Marjana Šteh 
Mari Kavčič, obl. 

Sre. 14. 12. 
Janez od Križa 

Vid. 
Vid. 

6.00 
18.00 

Za duše v vicah 
Družina Andraž, Kom. 

Čet. 15. 12. 
Božična devet. 

Vid. 
 

18.00 
 

Janez Drobnič, obl., Vid. 
Tončka Grozdina 

Pet. 16. 12. 
Božična devet.  

Vid. 
I. G. 

18.00 
 17.00 

Franc in Frančiška Zabukovec, V. 
Terezija in Jože Jamnik 

Sob. 17.12. 
Božična devet. 

Vid. 
Kom. 

18.00 
 18.00 

Jože Prijatelj, Vid. 
Veronika Mustar 

 

Ned. 18.12. 
4. adventna 

Božična 
devet. 

Vid. 
Pon. 
Vid. 
Vid. 

   7.30 
9.00 

10.30 
18.00 

Za farane in neverne 
Tatjana Lenarčič 
Jože in Marija Kaplan, Predst. 
Janko, Janez in Slavka Potokar, obl., V. 
Metka in Brane Težak, obl., M. v. 


