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Kateheza je naša skupna naloga  
Minulo soboto se je v naši župnjiji odvil dolgo 
napovedovani novi projekt, Družinska kateheza. 
Na uvodno srečanje je v veselem pričakovanju 
prišlo deset družin. Ob prihodu se je na ploščadi 
pred cerkvijo razvil vesel živžav otrok, ter previdno 
pomenkovanje odraslih. Vsi smo bili v napetem 
pričakovanju pred novim doživetjem. Sprva smo se 

zbrali v prostorih kaplanije. Tam smo skupaj začeli z 
molitvijo, upoštevajoč dolgo znano reklo „z Bogom 
začni vsako delo, da bo dober tek imelo“ ter z veselo 
pesmijo ob spremljavi kitare našega dušnega pastirja 
Mitje. Sledila je sveta maša v duhu družinskih svetih 
maš, s sodelovanjem otrok in veselim prepevanjem. 
S sveto mašo smo se duhovno uvedli v srečanje ter 



pripravili na vstop v adventni čas.

Po maši je sledilo delo po skupinah. In sicer so 
katehistinje prevzele delo z malčki, učenci nižjih 
razredov, učenci višjih razredov ter animatorji. Starše 
je vodil g. župnik. Odrasli smo se na hitro predstavili 
ter izrazili naša pričakovanja do srečanja. Starši smo 
imeli katehezo na temo skušnjav, pri čemer smo 
začeli v Rajskem vrtu in zgodbo o padlem angelu 
Luciferju, ki je zapeljal Evo in Adama, da sta jedla 
od prepovedanega drevesa. Izpostavljeno je bilo, 
da nas hudi duh na zelo prefinjen način zapeljuje v 
skušnjave. Prišepetava in pritiska na naše najbolj 
šibke točke. Prepriča nas lahko tako daleč, da 
delamo greh, ker mislimo, da je to dobro in prav. 
Grešimo, ker nočemo izpasti mevže, hočemo biti 
močni, frajerji, kar je vse dodatno polje za delo 
skušnjavca. V tej igri delovanja vesti in šepetanja 
pogosto ne slišimo glasu dobrega angela, ki nas želi 
odvrniti od greha, nam prigovarja, kaj je prav, pa ga 
pogosto preslišimo. Preveč smo namreč zaposleni z 
vsakdanjimi opravili, hitenjem, pehanjem za lažnimi 
preroki (kariero, slavo, bliščem, denarjem ...). Če 
smo zadovoljni in hvaležni, ima skušnjavec težko 
delo, če pa mu le uspe zbuditi v nas nezadovoljstvo, 
nevoščljivost, zavist, nečimrnost, bo z našimi dobrimi 
nameni hitro opravil in nas zapeljal v polje grešnega.

Skupna molitev, skupno kosilo, skupna 
izkušnja 

Nagovorjeni od teh besed smo skupaj z otroci 
nadaljevali s skupnim kosilom. Ob slastnem prigrizku 
smo se zapletli v živahne pogovore in hitro spletli 
nove prijateljske vezi in družinska poznanstva. Nato 
je sledilo ponovno druženje po skupinah, kjer smo si 
starši podelili drug z drugim, kaj nas je pri naši prvi 
katehezi nagovorilo. Čas nam je še prehitro potekel, 

ko so nas že preganjali otroci, ki so obloženi z 
risbicami in izdelki, ki so jih ustvarili, vsem prisotnim 
predstavili, kaj so delalali po skupinah. 

Druženje smo zaključili z molitvijo in pesmijo, 
sproščeno in veselo razpoloženje pa nas je 
spremeljalo tudi v popoldanskih urah.   

Lučke, ki se želijo razplamteti
S sobotno katehezo smo položili temeljni kamen 
ter obrnili nov list v načinu delovanja naše župnije. 
Zdaj vemo, da je družinska kateheza nekakšen 
verouk za vso družino, ki ga nadgradimo s sveto 
mašo. Z družinsko katehezo, ki se izvaja redno že v 
marsikateri župnji, se odgovornost za versko vzgojo 
otrok porazdeli med duhovnika in katehete in starše. 
Naj si otroke želimo še tako modro vzgajati z besedo, 
ne bomo uspeli doseči vzgojnih načrtov drugače kot 
z našim zgledom. Če otroci nimajo zgleda v starših, 
gre vse v napačno smer. Z udeležbo pri verouku za 
celo družino se vzgajamo v dobrem. In, če živimo v 
dobrem, po navdihu Svetega Duha, delamo dobro in 
nosimo Luč, ki razsvetljuje temo. Vsaka drobna lučka 
pa je še tako potrebna v današnjem svetu teme in 
stranpoti. Drobne lučke, ki so se v srcih udeležencev 
Družinske kateheze močno razplementele, bodo 
zagotovo pustile pečat v naših vsakdanjih življenjih. 

Tone in Cvetka Horvat
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Ko to berete, je Miklavž s svojim nebeškim spremstvom že na poti. Kot so nam iz 
njegovega nebeškega urada sporočili, prihaja v našo cerkev v ponedeljek. Letošnje leto 
je bilo - kar se pridnosti tiče - očitno nadpovprečno. In skladno s tem je nadpovprečno 
tudi število otrok in družin, ki se bodo srečale z Miklavžem. Zato pripravljamo dve 

predstavi (podobno kot lani) in dve srečanji z obdarovanjem. Prva ob 17h. Druga 
predstava pa bo ob 18h. Najprej bodo na vrsti družine z mlajšimi otroki. Tiste, ki 

se boste z Miklavžem srečali ob 18h, smo o tem že obvestili z SMS sporočili. 
V ponedeljek bo zaradi Miklavževega obiska večerna sveta maša uro kasneje, 
kot smo navajeni, torej ob 19.30! 
Na adventnem vencu nedeljo za nedeljo prižgemo novo svečko. Prav 
posebno toplino, luč in lepo sporočilo pa sredi adventnega časa prižge 
v naših srcih še plamen Luči miru iz Betlehema. Tudi letos jo skavti 
prinašamo v našo skupnost in po številnih okoliških krajih. Letos bo to na 
četrto adventno nedeljo. 
Prihodnjo nedeljo se znova sreča skupina Vera in luč. To pomeni, da je 
priložnost za sodelovanje pri sveti maši tudi popoldan. 

Naročniki verskega tiska ste povabljeni k podaljšanju naročnine. Najbolje čim prej. Vsekakor pa do konca januarja 
2023. 
Avtobus za praznično božično romanje k Mariji Bistrici na Hrvaškem, na grad Trakošćan in v praznično okrašeni 
Zagreb se že hitro polni. Poleg svete maše v hrvaškem narodnem svetišču in prazničnih ogledov je tokrat v romanje 
vključeno tudi skupno kosilo. Ne odlašajte in se čim prej prijavite. 

V decembru pripravljamo krasen dogodek, ki bo razveselil tudi tiste, ki nas še zlasti nagovori glasbeni  
izraz duhovnosti. V soboto, 17. decembra, pripravljamo glasbeni slavilni večer »TRENUTEK PRED BOŽIČEM«.  

Z nami bo odlična glasbena skupina Odsev, ki izvaja sodobno krščansko glasbo.  
Že sedaj si rezervirajte ta večer, obljubim, da vam ne bo žal. 



nedelja
4. december

DRUGA  
ADVENTNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Silvestra Ribiča in sina Tomaža ter za Avgusta (obl.) in 
Angelo Strah (obl.) ter sorodnike  
+ Ludvika Pečnika (obl.) ter starše    + Alojza Vukmaniča
+ Franca Straže (obl.)                      + Matildo Vogrinc (30. dan) 
10.30 (Ahac): + Bogomila Pustivška 
+ Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo

ponedeljek
5. december

Miklavžev 
obisk

19.30: + duhovnika Antona Rataja
+ Martina Čatra, ml. (obl.) 

torek
6. december

Sveti 
Miklavž

18.30: + starše Modic ter brata in sestro   +Lavro Modic
+ Albina in Milana Oseta ter starše Oset in Karla Heinza Harffa

sreda
7. december

Sveti 
Ambrož

8h: za zdravje
+ Rozalijo in Franca Fendreta

četrtek
8. december

Brezma- 
dežna

18.30: + duhovnika Antona (obl.) in Francija Rataja ter sorodnike
+ Marijo Salobir
+ Frančiško Trebovc ter Franca in Marijo 

petek
9. december

Sveta  
Valerija

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Ivanko Dominko (obl.) ter Ivanko (obl.) in Franca Horvata
+ Alojzija Slomška
+ Marijo Kosmač (30. dan) 

sobota
10. december

Sveta 
Judija

18.30: + Draga Arzenška in za Božje varstvo in pomoč
+ Franca (obl.) in Matildo (obl.) Butara
+ Tadeja in Alojza Rataja ter rodbine Rataj, Golež in Sivka
+ Ivana, Evo, Vinka in Marka Malovrha
+ Alojzijo Slapšak (osmina) 

nedelja
11. december

TRETJA  
ADVENTNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Slavka Fidlerja (obl.) 
+ sorodnike Pahole, Štefulj, Stojan in Mlinarič
+ Matildo (obl.) in Antona Lesjaka
+ Janka Slomška (obl.), Franca, Ano ter starše in sorodnike
+ starše Knez (iz Brodnic), brate in sestre Knez ter sorodnike
10.30 (Ahac): po namenu
16.00 (Vera in luč): + Marijo Stritar


