URNIK BOGOSLUŽJA
4.ADVENTNA NEDELJA

Povir
9.00
Sežana 10.30
Sežana 18.30

+Angela Grželj, Gorenje 24
+Draga in Licinio Menis
za župnijo

Sežana

18.30

+Tomaž S.

Sežana

18.30

za zdravje v družini (P)

Sre 21. 12. Peter Kanizij

Šmarje

17.30

+Kobal Slavka in Karlo, Šmarje 22

Čet 22. 12. Hunger, škof

Sežana

18.30

+Ivan Guštin, 5. obletnica, Češ.

Pet 23. 12. Janez Kancij

Povir

17.00

+Marta Vitez, osmina

Sobota

Adam in Eva

24. 12.

SVETI VEČER

Sežana
Povir
Sežana
Sežana

17.00
22.00
23.30
24.00

Otroška božičnica, maša v cerkvi
+Šuman, ofer
božičnica – poje župnijski zbor
+Volk Vida in Stanko

18. december 2022
Vunibald

Pon 19.12. Anastazij
Tor 20. 12

Dominik, opat

Povir
9.00
Sežana 10.30
Sežana 18.30

za zdravje v družini
+Roman Tavčar, ofer
za župnijo

BOŽIČ
Pon 26.12. Štefan, diakon

Sežana 17.00

+Orel Štefan, Milka

Tor 27.12

25. december 2022
Janez, apostol

Sežana 18.30

+Ciril Večerina, 2. obletnica

Sre 28.12. Nedolžni otroci

Šmarje 17.30

+Kavčič, Šmarje 5

Čet 29.12.

Sežana 18.30

za pokojno mamo (KK), Češčenje

Pet 30.12. SVETA DRUŽINA

Povir 17.00
Sežana 18.30

Za pokojne cerkvene pevce (BN)
+Širca Jožef in Silvana

Sob 31.12. Silvester

Sežana 18.30

+Ivan Radman

David, kralj

MARIJA BOŽJA MTI
NOVO LETO 2023
1. januar 2023

Povir
9.00 Za blagoslov leta 2023
Sežana 10.30 za župnijo
Sežana 18.30 za vse pokojne begunce

Pon 2.1.

Bazilij Veliki

Sežana 18.30

Po namenu

Tor 3.1.

Genovefa Pariška

Sežana 18.30

+Dino Čendak

Sre 4.1.

.Rigobert, opat

Šmarje 17.30

+Jožef Kočevar, osmina

Čet 5.1.

Janez Nepomuk

Sežana 18.30

+Jože in Danica Hlača, Češčenje

Petek
6. 1.

GOSPOD. RAZGL.
Gašper, Miha, Bolt.

Povir
17.00
Sežana 18.30

za družino
+Colja Marija in Albert

Sob 7.1.

Zdravko, škof

Sežana 8.00

+Franc Zabukovec

NEDELJA JEZUSOVEGA
KRSTA
8. januar 2023

Povir
9.00 +Viktor Škrinjar, Merče 18
Sežana 10.30 za vse rakaste bolnike v župniji
Sežana 18.30 za župnijo

VESELO OZNANILO
Oznanila župnije Sežana
Leto 46/50,51 in 47/1 18.12.2022 – 8.1.2023
BOŽJA BESEDA ZA NAS
BOŽIČ

1.berilo: Iz 9,1-6 ; Psalm: 96
2.berilo: tIT 2,11-14; Evan: lK 2,1-14

SPOVED PRED BOŽIČEM 2022
Sežana: nedelja 18. 12.: ob 18.00 – 19.00 g. Gašper Lipušček
ponedeljek, 19. 12.: od 10 – 12 h g. Gašper Lipušček
torek , 20. 12.: od 10 - 12 h g. Slavko Obed
od 15 - 17 h g. Aleksander Skapin
sreda, 21. 12.: od 10 – 12 h g. Niko Čuk
VSTAVIMO VOJNO! je verjetno eden najpogostejših
pozivov v tem letu. Kako? Imamo kristjani odgovor?
Imamo, a ga ne znamo prevesti v življenje. Prosimo
Jezusa, ki zopet prihaja kot knez miru, naj pokaže pot
miru in sprave. Molimo v teh dneh še bolj zavzeto.
Povabimo še bližnjega, da se nam pridruži! Kapljica za
kapljico... Želim vam blagoslovljen Božič in v novem
letu 2023 zdravja in tistih milosti, ki bomo med nami gradile mir in
odpuščanje. Vaš župnik s sodelavci.
OTROŠKA POLNOČNICA bo v Sežani v soboto, 24. decembra ob
17 h v župnijski cerkvi. Otroci in družine povabljeni! Pri maši je
blagoslov otrok in družin (kot na praznik Svete družine).

BOŽIČNI KONCERT V POVIRJU IN SEŽANI
POVIR: 26. december ob 18.00: MEŠANI PEVSKI ZBOR
DIVAČA in MEŠANI PEVSKI ZBOR SV. LUCIJA iz Lucije in
HARMONIKARSKI ORKESTER INMUSIC
(prostovoljni prispevki za cerkev na Guri)

SEŽANA: 7. januar 2023 ob 18.30: VOKALNA SKUPINA
KRESNIK iz Sežane. Začetek je pri maši in se pevski nastop
nadaljuje po maši.

MOŽA IN ŽENO JU JE USTVARIL" – misli o družini
Kaj pa lahko naredim danes za zdrav odnos
otrok do hrane? IV. (še 5 in 6 nadaljevanje)
“Lakota je najboljši kuhar”
Tako pravi pregovor, sami pa lahko vidimo veliko resnice v tem. Večkrat sem
kot animator in vzgojitelj vodila skupine otrok na zimskih in poletnih
letovanjih. Otroci so običajno imeli od doma skrite zaloge sladkarij, od
bonbonov, piškotov in čokolad. Prvi dan jim hrana ni šla v slast – “tega ne
maram, tega ne jem, to mi ni všeč”. Ko smo sladkarije “umaknili” do konca
tedna, se je odnos do hrane spremenil. Otroci so jedli hrano, ki jim je bila
postrežena, pa jih nihče ni silil v to. Seveda niso pojedli vsega – še vedno so
nam lahko nekateri okusi neprivlačni. Dajmo otroku priložnost, da nekajkrat
poskusi novo hrano, da se privadi na nov okus. Morda mu na začetku ne bo
všeč, kasneje pa mu bo privadil. Otroka ne silimo, da poje vse iz mize ali da
poje nekaj, kar mu res ni všeč – pogovorimo se z njim in poskušajmo najti
možnosti. Vir: iskreni.net

BOŽIČ

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,1-14)
Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo
popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se
hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galilìje, iz mesta Názareta,
v Judêjo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Bêtlehem, ker je bil iz Davidove hiše in
rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam,
so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in
položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji
prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k
njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel:
»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se
vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v
znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila
pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na
višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«

*OBISK STAREJŠIH. Od jutri, ponedeljska 12. decembra, bom obiskoval
starejše po domovih. Obiščem tiste, ki jih običajno obiščem za praznike. To
je priložnost za obisk, spoved in obenem podarim v imenu župnije marijanski
koledar.
*PROSIM ZA POMOČ. Če poznate kakšnega človeka v vaši bližini, ki ne
more do cerkev, pa bi duhovnika bil pripravljen sprejeti doma, mi, prosim, to
sporočite. Računam na vašo pomoč in ljubezen do bližnjih.
*BOŽIČNA DEVEDNEVNICA. Nadaljujemo z božično devetdnevnico Pri
mašah pojemo posebno pripovedno pesem, ki ima ljudski odpev Kralja, ki
prihaja, pridite molimo. Po obhajilu zapojemo še Magnifikat, Marijin
hvalospev. Povabljeni k sveti maši in petju devetdnevnice.
*OTROCI ZA OTROKE. Tako je naslov misijonske nabirke, v kateri
sodelujejo veroučenci, ko zbirajo za svoje vrstnike v misijonih. V hranilnike

zbirajo darove, ki jih bodo ob Božiču prinesli in položili v jaslice, kot dar
otrokom sveta. Hvala.
*BLAGOSLOVLJENA VODA in KADILO. Danes, 18. 12. na mizici
tiska na razpolago kadilo in ogeljčki za blagoslov doma. Prav tako bo na
razpolago blagoslovljena voda. Trije sveti večeri nas vabijo k molitvi. Tudi
letos bo besedilo v naših oznanilih, ter tudi nekaj božičnih pesmi. Letos brez
notnega zapisa, samo besedilo.
*BLAGOSLOV NAPELEPK IN KREDE bo v nedeljo 1. januarja pri vseh
mašah. Na podboje vrat, 5. 1. zvečer, napišemo blagoslov sv. treh kraljev.
*LUČ MIRU IZ BETLEHEMA. Danes, 18. decembra je LMB na
razpolago pri vseh mašah. Med tednom pa v sežanski cerkvi.
*JASLICE V ŠMARJAH. Tudi letos so se Anja Konjc in njena druščina
potrudili za jaslice v šmarski cerkvi. Lepo povabimo vse, da si jih pridejo
ogledat. Cerkev bo odprta ves dan 25.12. in 26.12. 2022 ter 1.1. in 2.1. 2023
ter seveda vsako sredo med sveto mašo.
*SPREJEMAM MAŠNE NAMENE. Kdor želi naročiti sveto mašo za
pokojne iz družine, v zahvalo, v priprošnjo, lahko to naredi. Se oglasi v
župnišču, če je mogoče, drugače lahko pokliče po telefonu. Dar za sveto
mašo je 23 €. Hvala.
*NAŠI POKOJNI. V preteklem tednu smo pospremili na Božjo njivo v
Šmarjah Jožefa Kočevarja, Šmarje 1A. Maša osmina bo v sredo, 4. 1. 2023 v
Šmarjah. Domačim izražamo sožalje in spomnim v naših molitvah. Pri
pogrebu Marte Vitez ste darovali za pleskanje cerkve na Guri 610 €. Hvala!

PRIPRAVA NA KRST OTROK V LETU 2023 v
KRAŠKI DEKANIJI!
1. srečanje : oglasite se pri domačem župniku.
2. in 3. srečanje: skupna priprava v spodaj navedenih krajih.
KOMEN Komen, 15 A, g.Marjan Jakopič: 031 282 250
FEBRUAR: 7. in 14. februar ob 19.30
SEPTEMBER: 5. in 12. september ob 19.30
HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 25, g.Niko Čuk: 031 632 552
MAREC: 6. in 13. marec ob 19 h
NOVEMBER: 6. in 13. november ob 19 h
SEŽANA
Trg 28. avgusta 4, g.Aleksander
Skapin: 041 499 471
MAJ: 6. in 13. maj ob 15 h
OKTOBER: 7. in 14. oktober ob 15 h

