
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
2. do 8. 12. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 za srečno zadnjo uro 

18.30 za + Pavlo in Ivana Knehtl 

 torek:  
7.30 za + Marka Suhadolnika 

 za + družino Čemažar 

18.30  

      sreda:  
7.30 za + Jožefo Erjavec  

18.30 po namenu 

      četrtek:  
7.30 za + dobrotnike SDB 

18.30 za duhovne poklice in  

 kanonizacijo Slomška 

     petek:  
7.30 za + Albina Kostrevca 

18.30 na čast Srcu Jezusovemu  
     in Marijinemu za zdravje 

      sobota:  
7.30 za + Nežiko Flis 

18.30 za + Ivana Štefan in Franca 

  Pajduha 

     1. adventna NEDELJA  
8.00 za + Marijo Ramšak 

za + Franca in sorodnike  

        Godec in Hribernik  

10.00 za + Ivica in Pavo Budimir 

   za žive in rajne farane 
 

O Bog, utrdi nam voljo, da 
bomo prihajajočemu Kristusu 
šli naproti z dobrimi deli.  
Tako bomo prišli na njegovo 
desnico in večno živeli  
v njegovem kraljestvu.  
 

OZNANILA: 
 

● Danes je 1. adventna nedelja. Pri sv. maši smo 
blagoslovili adventne venčke, da bi se ob njih 
duhovno pripravljali na božič. Priporočamo, da 
z družinsko molitvijo utrjujete človeške in Božje 
vezi med člani družine. Čas, ki ga namenite 
Bogu in drug drugemu je najboljša naložba.  

 

● Vsem, ki ste danes namenili svoj dar za Karitas, 
iskren Bog povrni. Jezus pravi, da smo njemu 
storili, kar smo naredili potrebnim in ubogim. 
Iskrena hvala pa velja tudi vsem sodelavkam 
naše župnijske Karitas.  

 

● Z devetdnevnico pri sv. mašah se pripravlja-
mo na praznik Brezmadežnega spočetja 
Device Marije. 

 

● V četrtek 5. decembra ob 17. uri nas bo v tej 
kapeli obiskal sv. Miklavž. Starši uredite, da se 
bo lahko srečal in obdaril tudi vaše otroke. 
Prijave zbiramo najkasneje do torka zvečer. 

 

● V soboto od 9.30 do 13. ure bo v Domu Sv. 
Jožefa adventna duhovna obnova, ki jo bo vodil 
nadškof Alojzij Uran.  

 

● V soboto ob 18.30 bo v cerkvi Sv. Duha koncert 
ob 30-letnici tamkajšnjega pevskega zbora. 

 

● Prihodnja nedelja bo 2. adventna, hkrati pa 
tudi praznik Marije Brezmadežne. K maši ob 
10. uri še posebej vabimo starše in otroke, ki 
obiskujejo 3. in 4. razred verouka. Nabirka bo 
za ogrevanje kapele in župnijskih prostorov. 

 

● Vzemite Glasilo, na voljo je novo Ognjišče.   
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!!1.!12.!prva!adventna!nedelja,!ned.!Karitas!

!!!2.12.! sre!anje"zakonske"skupine!
!!!5.!12.!obisk"sv."Miklav�a!
!!!8.!12.!druga!adventna!nedelja!in!praznik!!

! Marijinega"brezmade�nega"spo!etja!
!!!9.!12.!seja!�PS!
!15.!12.!tretja!adventna!nedelja!

!

!16.!! 12.! za!etek"bo�i!ne"osemdnevnice!
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BOŽJA BESEDA  
Izaija 2,1-5!!
Psalm!122!
Rimljanom 13,11-14  
Matej 24,37-44 
 

 

Številna ljudstva bodo prišla 
in rekla: »Pridite, pojdimo na 
Gospodovo goro, k hiši 
Jakobovega Boga. Poúčil nas 
bo o svojih potih in hodili 
bomo po njegovih stezah. 
Kajti s Siona bo prišla posta-
va in Gospodova beseda iz 
Jerúzalema.« 
 
V Gospodovo hišo pojdemo 
veseli. 
 
Noč se je pomaknila naprej 
in dan se je približal. Od-
vrzímo torej dela temè in 
nadenímo si orožje lučí. 
 
Bodite torej budni, ker ne 
veste, katerega dne pride vaš 
Gospod! Zato bodite tudi vi 
pripravljeni, kajti ob uri, ko 
ne pričakujete, bo prišel Sin 
človekov. 
 

!
 

 

 

Bojimo se roparjev, nasilnežev, beguncev, 

drugovercev, bojimo se za svojo varnost in 

svoj prav. Ne bojimo pa se vsega, kar tiho 

in nenasilno vstopa v naše misli, v naše 

ravnanje. Jezus pravi, naj se bojimo 

tistega, ki more dušo in telo potegniti v 

pekel. Tat, ki v nas načenja dostojanstvo 

Božjega otroka, je potrošniška mrzlica, 

duhovna lenoba, odtujevanje skupnosti 

vernih, opuščanje prejemanja 

zakramentov, izginjanje družinske 

molitve. Adventni venec nas s svojo obliko 

vabi k družinski povezanosti in molitvi. 

Luč, ki je zasvetila na naš krstni dan, naj 

nas znova razsvetli, ogreje, napolni z 

varnostjo, ki jo daje le Bog. Ne bojmo se, 

saj nad nami bedi mogočna Božja roka.  

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

90-91. JE JEZUS RES DE-

LAL ČUDEŽE IN ČEMU? 
 

Jezus je delal čudeže, o 
teh resničnih dogodkih pi-
šejo novozavezni avtorji. 
Čudeži, ki jih je delal Je-
zus, so bili znamenje pri-

hajajočega Božjega kra-

ljestva, izraz njegove lju-

bezni do ljudi. 
 

»Če jaz z Božjim Duhom iz-
ganjam demone, potem je 

prišlo k vam Božje kraljes-
tvo«, je dejal Jezus. Čudeži 

so se dogajali na javnem 

prostoru, večkrat so bile ude-
ležene znane osebe: slepi 

Bartimaj ali Petrova tašča. 

Čeprav so bili nekateri ču-
deži za judovsko okolje bo-
gokletna dejanja, jih judov-

stvo tistega časa ni zanikalo. 
Jezus je bil napolnjen z moč-

jo ozdravljajoče Božje ljube-

zni. S čudeži je pokazal, da 
je Mesija, nakazal je odpravo 

krivic, bolezni in smrti. Z iz-

ganjanjem demonov je začel 
svoj pohod proti Satanu. Je-

zus ni odvzel s sveta vse hu-

dobije in vsega zla. Glavno 

pozornost je namenil osvo-

boditvi človeka iz suženjstva 
greha. Predvsem mu je šlo 
za vero, ki jo je s čudeži zbu-
jal.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

DOBRO IZ VSAKEGA SRCA  
 

Starši spodbujamo otroke k dobremu in k ne-
sebičnim ravnanjem. »Prav je, da svojo igračo tudi 
deliš … Ne jemlji žoge bratcu … Ne norčuj se iz 
njega…« Take in podobne besede slišimo pogo-
sto na otroških igriščih. Čeprav bi se komu zdelo, 

da se že rodimo sočutni, temu ni tako. Za dobro 
srce potrebujemo dobro vzgojo, še najbolje z zgle-
dom. Včasih so to dejanja staršev, včasih babice, 
kateheta, župnika, učitelja in še koga, ki odseva 
dobroto. Zato nam Jezus govori: »Dober človek 
prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro« 
(Lk 6,45)  

Dobro ne pride samo od 

sebe. Dobre nas dela Bog, če 
se mu pustimo vsakodnevno 

oblikovati. Jezus nas k temu 

nagovarja v evangeliju: »Ljubi 
svojega bližnjega, kakor sa-
mega sebe.« V blagrih, kjer je 
ponižnost nasprotje zemeljski 
mogočnosti, nam pove, kaj je zaklad v nebesih. 
Bog nas oblikuje po molitvi, kjer nam pomaga raz-

ločevati dobro od slabega in nas spodbuja k deja-
njem. Oblikuje nas po Svetem Duhu, ki v naša živ-
ljenja sveti po dobrih ljudeh, po tistih, ki skrbijo za 

svoje ostarele starše, prizadete ali bolne otroke, si 
pustijo umazati roke. In ne nazadnje po tistih, ki 

najdejo vsaj eno iskro dobrega v vsakem človeku 
in jo razpihajo v ljubezen.  

Današnja nedelja Karitas je spodbuda, da 

oblečemo Jezusa Kristusa in ne skrbimo le za 

svoje telo. Prav jaz in ti sva povabljena, da živiva 
vero po dobrih delih za svoje bližnje, da prinašava 
notranje olajšanje po Božji besedi, podarjava 
iskreno ljubezen in sprejetost. Po tem nas bodo 

spoznali ljudje in po tem nas bo spoznal tudi Bog 

ob naši zadnji uri.  
Peter Tomažič, Slovenska Karitas 

MIKLAVŽEV OBISK 
 

Učitelj dobrodelnosti in dobrotnik otrok sv. 
Miklavž se bo oglasil pri nas na predvečer svo-
jega godu 5. decembra ob 17. uri. Iz nebes opa-

zuje pridnost otrok in pripravlja seznam tistih, ki 

bi jih rad obdaril. Če hočete biti med njimi, je 
treba poslati pošto, ki jo oddate v pisarni (ali pri 

verouku). 'Znamka' za pošiljko je 8 €.  
 

       PUM-Ova stojnica  
 

Mladostniki iz Zavoda Za vas živim, iz pro-
grama PUM-O v adventnem času (prve tri ad-
ventne nedelje) imajo v atriju stojnico s svojimi 

izdelki: voščilnice in drobna darilca za prihaja-
joče praznike. Vabljeni, da jim s prostovoljnim 
prispevkom pomagate. Mladi in mentorji smo 

vam hvaležni za vsako vašo dobro namero. 
 

ADVENT v 

družini 
 

Naša družina se iz leta 
v leto spreminja, priča-
kujemo namreč osme-

ga otroka, zato je tudi advent vsako leto nekoliko 

drugačen. Otrokom je všeč adventni koledar s 

spodbudami, ki ga pripravlja Misijonsko središče. 
Večkrat kakšno nalogo še dodamo, kakšno 
majhno odpoved, dobro delo. Otroke spodbuja-

mo, da darujejo kakšen evro v dober namen. Zdi 

se mi, da je tudi naša molitev v tem času malo bolj 
intenzivna. 

Za dobro preživet advent je pomemben mir v 
vseh pogledih. Da ne hitimo, se zaustavimo, na-

menimo čas duhovnosti, na kar čez leto kar malo 
pozabimo. Čim bolj se bliža božič, tem bolj se tru-
dimo za to umirjenost, čeprav vedno ne uspe.  

 

Katarina Cukjati, Družina 18/2019  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Natalija, mučenka 

T Frančišek Ksaver, redovnik  

S Janez Damaščan, duhovnik  

Č Krispina, mučenka  

P Nikolaj (Miklavž), škof  

S Ambrož, škof  

N MARIJA BREZMADEŽNA  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 

KLEČANJE pred Bogom 

je izraz, kako majhen je člo-
vek ob vsemogočnem in več-
nem Bogu. Jezus se je sklonil 

in učencem umil noge. Bog 
ne gleda človeka zviška, am-
pak se sklanja k naši revščini, 
da bi dvignil naš pogled in od-
pravil naše slabosti. Marija je 
priznala, da se je v njenem 

primeru Bog ozrl na nizkost 

svoje služabnice. Bog je mila 
dobrota in hkrati tako pretres-

ljivo veličastvo, ki sili človeka 
na kolena. Pred Gospodom 

pade Peter na kolena, rekoč: 
»Pojdi od mene, Gospod, ker 

sem grešen človek!« (Lk 5,8) 
Psalmist še vedno vabi: »Pri-
dite, padimo na kolena in se 

priklonimo, pokleknimo pred 

Gospodom, ki nas je nare-

dil!« (Ps 95,6) Kakšno spoš-
tovanje in zaupanje se izraža 
v verniku, ki gre po kolenih 

okrog Marijinega oltarja ali se 

po kolenih preko fatimskega 

trga v vsakem vremenu pri-

bliža podobi fatimske Marije! 

Da, tudi taka drža je molitev.   


