
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
10. do 16. 12. 2018 
 

ponedeljek:  
7.30 za + Angelo Pevec, greg. 
18.30 za + Hildo Bevc 
            za + Milico Šlosar, 30. dan 

       torek: 
7.30 za + Danijela Jurjevec 
         za + Angelo Pevec, greg. 
18.30 za + Miloša Drea 

      sreda:  
7.30 za + Kristino Moličnik 
         za + Milico Šlosar 
18.30 za + družini Oselj in Tičar 

      četrtek:  
7.30 za + družini Čemažar, Trojar 

za + Franca Golhleba 
18.30 za + Ivanko Plevčak, 1.obl. 

      petek:  
7.30 za + Alojza Sovinca 

za + Leopolda Salobirja  

18.30 za + Marijo Bombač in 
        sorodnike  

       sobota:  
7.30 za + Miroslava Plementaša 

 za + Tilko Kòvač  
18.30 za + Kristino Fréce in 
   Avgusta Drekonja, obl. 

 NEDELJA: 
8.00 za + starše Krulec, sorodnike 

 za žive in + farane 
10.00 za + družini Guberac, Pivac 
 
 

V večnost so  odšli Milica 
Šlosar, Marija Čendak, Zvon-
ko Tkalec in Vilma Regula. 
Naj jim sveti večna luč! 
 

OZNANILA: 
 

● Bog nam prihaja naproti s svojimi darovi in 
računa, da jih bomo hvaležno sprejeli. Mnoge 
ovire moramo odstraniti sami, prižgati je 
treba svečko vere in obnoviti prvotno ljube-
zen, da bomo pripravljeni za Kristusov dan. 

 

● Bog povrni za darove pretekle nedelje za 
potrebe Karitas. Hvala tudi za današnji ofer za 
potrebe župnije.  

 

● Jutri po večerni sv. maši vabljeni člani ŽPS na 
decembrsko sejo, pri kateri se bomo osre-
dotočili na našo krščansko poklicanost. 

 

● V petek ob 20.30 vabljeni mladi na taizejsko 
srečanje v župniji Svetega Duha. 

 

● Prihodnja nedelja bo tretja adventna. Pri sv. 
mašah bomo imeli spokorno bogoslužje kot 
pripravo na adventno sv. spoved, ki jo toplo 
priporočamo.  

  

● Prihodnjo nedeljo se začne božična devet-
dnevnica. To bo najboljša duhovna priprava 
na praznike Gospodovega rojstva. Starši, 
pridite z otroci k tej skupni župnijski vaji srca 
in duha. 

 

● Na mizici je na voljo Glasilo, Ognjišče, Družina 
in druga literatura. 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

10.!12.! seja!�PS!
14.!12.! duhovna!obnova!za!mlade!(Sv.!Duh)!
16.!12.! adventna!duhovna!obnova!
! ! za!etek"bo�i!ne"devetdnevnice!
18.!do!20.!12.!spovedovanje!otrok!
23.!12.! !etrta"adventa"nedelja!
24.!12.! sveti"ve!er:"sv."ma�i"ob"18.30"in"24.00!
25.!12.! praznik!rojstva!Jezusa!Kristusa!
26.!12.! sv."�tefan!
30.!12.!!nedelja"Svete"dru�ine!

9. 12. 2018                    2. adventna nedelja          Leto XIV. št. 49 

 

 

 

 

MIZA BOŽJE BESEDE  
Baruh!5,1-9!
Psalm!126!
Filipljanom!1,4-6.8-11!
Luka!3,1-6!
!

!

 

Sleci, Jeruzalem, obleko 
žalosti in bede, in za veko-
maj obleci lepoto veliča-
stva, ki je od Boga! Ogrni 
se s plaščem pravičnosti, ki 
je od Boga, položi na glavo 
venec veličastva Večnega! 
 

Velike reči je Gospod za 
nas stóril, zato smo bili vsi 
veseli. 
 

Naj vaša ljubezen vedno 
napreduje v spoznavanju in 
dojemanju, da boste znali 
razlikovati, kaj je boljše, in 
boste čisti in neomade-
ževani za Kristusov dan. 
 

Pripravite Gospodovo pot, 
zravnajte njegove steze! 
Vsaka dolina naj se napolni 
in vsaka gora in hrib naj se 
zniža. In vse človeštvo bo 
videlo Božje odrešenje. 
 
!

 

 

 
 

Pripraviti nekomu pot pomeni, olajšati mu 
doseči željeni cilj. Adventni čas nas kliče, da 

izravnamo pota do Boga in do ljudi. 

Tlakovana naj bo z drobnimi dejanji 

ljubezni. Jutranja molitev, kratek spomin na 

Božje varstvo čez dan in iskrena večerna 
izročitev življenja v Božje roke nam pomaga 

na poti vere. Še več priložnosti se nam 
ponuja za izravnavo in utrditev poti do 

svojih bližnjih. Odpustiti sedemkrat 
sedemdesetkrat, dati kozarec vode, se vaditi 

v delih duhovnega in telesnega usmiljenja je 

več kot vsa namišljena zatajevanja. In 

človeštvo bo lažje prepoznalo Božjo dobroto 
in ljubezen, sprejelo odrešenje.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

NE PUSTIMO SI UKRASTI ADVENTA 
 

Toliko direndaja kot je v decembru verjetno ni 

v nobenem mesecu. V šoli in službi pritiskajo, tr-
govci vabijo, vrstijo se prireditve in zabave, pa še 

kam odpotovati bo treba … Pa še Cerkev prihaja s 

'ponudbo' za doživetje praznikov. Odločiti se mo-
ramo in vrednejšim zadevam dati prednost.  

Advent bo tudi v našem življenju pomenil pre-
obrat, če se bomo odprli Vsemogočnemu in zmanj-

šali razdaljo med minljivim in Neminljivim, med 

življenjem in Življenjem, med posvetnim in Božjim, 
med človekom in Bogom. Človek navzlic hrupu išče 
mir, spoštovanje in priznanje dostojanstva, da je 

cenjen kot Božja podoba. »Božji mir, ki vsak razum 

presega, naj napolni naša srca« (Flp 4,7). Tako je 

naše krščansko upanje in pričakovanje.   
Adventno bogoslužje v cerkvi in družini, tre-

nutki zbranosti v molitvi, branju Svetega pisma, 

vse to je razkošje, ki si ga lahko privoščimo. Kako 
dragocen je občutek, ko iz teme vstopimo v raz-
svetljeno cerkev in slišimo pesem: Zdaj razsvet-

ljena je noč, tema pregrešna je proč, s srca Marije 

vsakemu sije milost in Božja pomoč. Božji dotik za-

čuti človek, ki se odloči za redno udeležbo pri 
božični devetdnevnici. Vsak večer smo povabljeni, 
da molimo Kralja, ki prihaja, se pridružujemo vese-
lju nebes in zemlje in z Marijinim slavospevom pri-

znavamo, da nam je Gospod storil velike reči.  
 

KAJ PA ZAKRAMENT  

BOŽJEGA USMILJENJA? 
 

Pol ure pred vsako mašo in večinoma tudi med 
sv. mašo je priložnost za prejem zakramenta 
sprave. To je izpoved vere v neizmerno Božje usmi-
ljenje, izraz ponižnosti in otroškega zaupanja v 

Božjo ljubezen. Tudi če je od zadnje spovedi minilo 

že veliko časa, se opogumimo in odprimo spravne-

mu dejanju. Gospod nas more in želi očistiti, ozdra-

viti, opogumiti za pot, ki je pred nami. Sicer pa je 

to najboljša vaja za obračun, ki ga bo moral vsakdo 

dati ob sklepu življenja. Še bolj pa je to vaja v zau-

panju v Božje usmiljenje. 

Marija, svojemu Sinu nas priporoči in izroči! 
 

ROČNI IZDELKI MLADIH ROK 
 

Mladostniki iz programa PUM-O v adventnem 

času pripravljajo stojnico s svojimi izdelki. Na voljo so 

voščilnice in drobna darilca za prihajajoče praznike. 

Vabljeni, da jim s prostovoljnim prispevkom pomagate. 

Mladi in mentorji so vam hvaležni za vsak vaš dar. 

 

ADVENTNI KOLEDAR 
 

Veroučenci od 2. do 6. razreda so pri verouku do-
bili Misijonski adventni koledar, s pomočjo katerega bi 
bogatili svoj in družinski adventni čas. Vsak dan v kratki 
zgodbi spremljajo slovenskega misijonarja med Indi-

janci, zdaj tudi Božjega služabnika Friderika Barago. 
Dana je tudi spodbuda za vsakodnevno dobro delo.  

V sredini brošure je adventi plakat in karton za iz-

delavo hranilnika, da bodo vanj vstavljali prihranke in 

darove za otroke v misijonih. Škatlico z darovi bodo pri-
nesli za Božič v kapelo k jaslicam. Starši sodelujte s tem 
projektom in pomagajte otrokom. 

 

ZAHVALA SKUPINE VINCENCIJEVE DOBROTE 
 

Prostovoljci tega društva, ki so nas obiskali v novembru, 

se lepo zahvaljujejo za 246,50 €, ki ste jih darovali ob 

nakupu Vincencijevega koledarja.  
 

ZAHVALA ZA DAROVE KARITAS 
 

Pri nabirki pretekle nedelje za potrebe Karitas ste 

darovali 298 €. Dve tretjini je bilo izročeno Škofijski 
Karitas Celje, s tretjino pa razpolaga Župnijska Ka-
ritas. Bog povrni za darove za adventne venčke, ki 
so jih pripravile članice naše Karitas.   

 
IZ ŽIVLJENJA CERKVE 
 

ORAN (Alžirija), 8. decem-

ber – Papež Frančišek je kar-
dinala Angela Becciuja ime-
noval za svojega posebnega 
odposlanca pri slovesni sveti 
maši, ki jo bo vodil ta dan v 
svetišču v Oranu v Alžiriji ob 
beatifikaciji 19 mučencev, ki 
so dali svoje življenje v zau-
panju v Jezusove besede: 
"Dana mi je vsa oblast v ne-
besih in na zemlji … In glejte: 
jaz sem z vami vse dni do 
konca sveta" (Mt 28,18,20). 
Sveti oče ob koncu pisma 
kardinala prosi, naj prenese 
njegov »bratski pozdrav pri-
padnikom drugih religij in 
vsem ljudem dobre volje«. Po 
njegovih besedah so novi 
blaženi odpustili svojim moril-
cem ter pokazali, da bolj lju-
bijo večno življenje. 

VATIKAN, 29. november - 

Papež Frančišek se je srečal 
z udeleženci prvega medna-
rodnega simpozija za rektorje 
svetišč, ki ga je organiziral 
Papeški svet za pospeševa-
nje nove evangelizacije. Pa-
pež je v govoru izpostavil po-
membno vlogo svetišč v Cer-
kvi. So namreč kraji, kamor 
se ljudje radi podajajo, da bi 
izrazili svojo vero. »Naša 
svetišča so nenadomestljiva, 
ker ohranjajo živo ljudsko po-
božnost, s tem ko jo bogatijo 
s katehetsko formacijo, ki 
podpira in krepi vero, istoča-
sno pa gojijo pričevanje o lju-
bezni,« je dejal in pozval, naj 
gostoljubno sprejmejo ro-
marje, jim omogočajo skupno 
in osebno molitev, predvsem 
pa naj bodo svetišča kraji 
Božjega usmiljenja.  

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Judita, SP žena  

T Damaz I., papež 

S Amalija, mučenka  

Č Lucija, mučenka  

P Janez od Križa, duhovnik  

S Antonija in Krizina, mučenki  
  
 

JUDITA je junakinja stare za-

veze in njena dela so opisana 
v Juditini knjigi. Z gotovostjo 
lahko sklepamo, da ji je pod-
laga zgodovinsko dejanje že-
ne, ki je s svojim pogumom, z 
zvijačo in drzno odločitvijo re-
šila judovsko mesto v veliki 
nevarnosti. Mesto se je hotelo 
že predati. Ko je Judita to sli-
šala, je obljubila pomoč. V mo-
litvi se je zatekla h Gospodu in 
ga prosila pomoči. Sama je 
obglavila vodjo sovražnikove 
vojske. Judito odlikujejo boga-
boječnost, zaupanje v božjo 
pomoč, pogum in hrabrost in 
naposled tudi velikodušnost, s 
katero je svoj bojni plen v Je-
ruzalemu darovala Gospodu 
kot zaobljubljeno daritev. Te 
lastnosti, zlasti njena čistost in 
duševna moč, so bile povod, 
da so Judito že zgodaj navajali 
kot Marijino predpodobo.  
 

JANEZ OD KRIŽA je živel v 
16. stoletju in je že pri dveh le-
tih izgubil očeta. Mama je že-
lela, da bi se izučil kakšnega 
poklica, a se je posvetil delu 
za bolnike. Postal je karmeli-
čan in s pomočjo Terezije Avil-
ske močno vplival na prenovo 
tega reda v Španiji. Nad nje-
govo prenovo niso bili vsi nav-
dušeni, zato se je znašel celo 
v samostanski ječi. V preiz-
kušnji je dozoreval za učitelja 
duhovnega življenja. Pri 49. 
letih je bil poklican v večnost.  


