
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
9. do 15. 12. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 v dober namen za vero vnukov 
18.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 

 torek:  
7.30 za + Frančiško Vidmar 
18.30 za + Frančiška Trotovška 

      sreda:  
7.30 za + Valerijo Robnik  

18.30 za + Miloša Drea 

      četrtek:  
7.30 po namenu 
18.30   

     petek:  
7.30 na čast Brezmadežni Mariji 
 in sv. Luciji za zdravje 
18.30 za Ivanko Plevčak, obl. 

      sobota:  
7.30 za + Alojza Sovinca 
18.30 za + Miroslava Plementaša 

     3. adventna NEDELJA  
8.00 za + starše Julijano in  

Štefana ter brate 
za žive in rajne farane 

10.00 za + Ivica Kelavić, obl. 
    
   Lepšega v nebesi ni, kakor  
si Marija ti, s soncem si 
oblečena, z zvezdami si kronana. 
   Bela bolj kot lilija, čista in brez 
madeža, polna Božje milosti, 
polna lepih čednosti. 
   Zborov angelskih radost, vseh 
svetnikov si sladkost. Tudi nam  
to srečo daj, da nas sprejmeš  
k sebi v raj.  
 

OZNANILA: 
 

● S svetim krstom smo po Božji volji postali 
njegovi posinovljeni otroci in po Jezusovi 
oporoki dobili Marijo za svojo nebeško mater 
in pomočnico. Zatekajmo se v njeno varstvo.  

 

● Bog povrni za današnjo nabirko za ogrevanje 
kapele in drugih župnijskih prostorov. Na 
dvorišče nam ne dovažajo drv, prihajajo  pa 
vsak mesec položnice za toploto iz daljinske-
ga ogrevanja. 

 

● Včeraj je gdč. Anita Žekš v cerkvi Marije Po-
močnice na Rakovniku izrekla obljubo članstva 
med mladimi don Boskovimi sotrudniki. To 
združenje je ustanovil sv. Janez Bosko z name-
nom, da bi mu pomagali pri vzgoji mladih in si 
skupaj prizadevali za krščansko popolnost.  

 

● Danes ob 19. uri bo v cerkvi sv. Jožefa koncert 
Ljubljanskih madrigalistov: gregorijanski korali. 

 

● Jutri ob 19.10 se člani ŽPS zberemo na 46. seji. 
 

● V petek ob 20.30 bo v cerkvi Svetega Duha 
taizejsko adventno srečanje za mlade  

 

● Prihodnja nedelja bo 3. adventna. K maši ob 
10. uri še posebej vabimo družine otrok, ki 
obiskujejo 5. in 6. razred verouka.  

 

● Ne odlašajte s prejemom zakramenta sv. spo-
vedi, ki je dar Božjega zdravnika, ko nase pre-
vzema naše grehe in rešuje duše smrti. 

 

● Vzemite Glasilo, v atriju dobite tudi koledarje 
in druge pripomočke za bližnje praznike.   

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!!!8.!12.!druga!adventna!nedelja!in!praznik!!
! Marijinega!brezmade�nega!spo"etja!
!!!9.!12.!seja!�PS!
!13.!12.!duhovna!obnova!za!mlade!pri!Sv.!Duhu!
!15.!12.!tretja!adventna!nedelja!
!16.!12.!za"etek!bo�i"ne!devetdnevnice!
!22.!12.!"etrta!adventna!nedelja,!spokorno!
! ! bogoslu�je,!sv.!spoved!
!

8. 12. 2019                    Marija Brezmadežna          Leto XV. št. 49 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
1 Mojzesova 3,9-15.20!
Psalm!98!
Efežanom 1,3-6.11-12  
Luka 1,26-38 

 

Gospod Bog je rekel kači: 
»Ker si to storila, bodi 
prekleta med vso živino in 
med vsemi živalmi polja. 
Sovraštvo bom naredil med 
teboj in ženo ter med tvojim 
zarodom in njenim zarodom; 
ta ti bo glavo strl, ti ga boš pa 
ranila na peti.« 
 

Pojte Gospodu novo pesem! 
 

V ljubezni nas je vnaprej do-
ločil, naj bomo po sklepu 
njegove volje zanj posino-
vljeni po Jezusu Kristusu in 
naj slavimo veličastvo njego-
ve milosti, s katero nas je 
obdaril v Ljubljenem. 
 

Angel je rekel: »Ne boj se, 
Marija, kajti našla si milost 
pri Bogu. Glej, spočela boš 
in rodila sina, ki mu daj ime 
Jezus. Ta bo velik in Sin 
Najvišjega. 
! 

 

 

Prva človeška družina je v raju prestopila 

mejo dovoljenega. Raje je prisluhnila 

zapeljivcu, kakor svojemu Stvarniku. Ta 

drama s hudimi posledicami se je vlekla 

do nastopa nove Eve - Marije, ki je bila 

obvarovana izvirnega greha, da bi mogla 

podariti življenje Njemu, ki bo strl 

kraljestvo greha in smrti. Polna milosti je 

postala ne le neizčrpen vir Božje in 

človeške dobrote za sina Jezusa, ampak za 

vse njegovo občestvo, ki je Cerkev. Sveti 

Duh, ki vse oživlja in posvečuje, daje po tej 

brezmadežni Materi vsem njenim 

otrokom okušati srečo Božjega 

posinovljenja in moč, da kljub človeški 

krhkosti rastemo v milosti in svetosti.  

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

92-93. ČEMU JE JEZUS 
POKLICAL APOSTOLE? 
ZAKAJ SE JE NA GORI 
SPREMENIL? 
 

Jezus je ob sebi imel velik 
krog učencev, med kate-
rimi je izbral 12 mož, ki jih 
je imenoval apostoli. Nje je 
posebej poučeval in jim za-
upal različne naloge: Po-
slal jih je oznanjat Božje 
kraljestvo in ozdravljat bol-
nike. Njegovo spremenje-
nje na gori naj bi učencem 
pomagalo, da bi razumeli 
njegovo smrt in vstajenje.  
 

Apostoli so postali priče Je-
zusovega vstajenja in zanes-
ljivi poroki njegove resnično-
sti. Po Jezusovi smrti so na-
daljevali njegovo poslanstvo. 
Izbrali so naslednike za svo-
jo službo: škofe. Ti še danes 
izpolnjujejo pooblastilo, ki jim 
ga je dal Jezus: vodijo, učijo 
in obhajajo bogoslužje. Po-
vezanost apostolov je po-
stala temelj edinosti Cerkve. 
Med dvanajsterimi je bil po-
sebej opažen Peter, na kate-
rega je Jezus postavil svojo 
Cerkev. Od tod je nastala pa-
peška služba. Glas nebe-
škega Očeta ob Jezusovi 
spremenitvi na gori je potrdil, 
da je Jezus njegov »ljubljeni 
Sin«, ki ga morajo poslušati. 
Sijoč Jezusov obraz je izra-
žal njegovo poveličanje v 
slavi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PISMO APOSTOLSKEGA NUNCIJA 
 

Dragi duhovniki, redovniki,  
redovnice in verniki celjske škofije! 

 

Ob tem začetku novega liturgičnega 
leta sem pomislil, da bi vas pozdravil in po-
slal vam, sestre in bratje v Kristusu, pismo. 
Poznam in razumem vaše stanje duha. Z 
mnogih strani so prišle do mene vaše skrbi, da še nimate 
škofa. Ta skrb se mi zdi zelo pozitivna in pomeni, da ste do-
bro razumeli, kaj je škof in kako potreben je vernikom, da jih 
vodi k svetosti. To je legitimna skrb vseh vas.  

Odkar se je začelo moje poslanstvo v Sloveniji, je Ce-
lje, ki sem ga obiskal, tudi moja skrb. Imel sem zanimivo sre-
čanje z duhovniki, ki mi je zelo pomagalo, da sem deloma 
razumel cerkveno resničnost vaše škofije. Vsakem od vas že-
lim zagotoviti, da Celje ni pozabljeno. Vsak dan je navzoče 
v mojih skrbeh in v moji molitvi. 

Ta čas pričakovanja, ki ga živite, lahko doživljate ne-
gativno in tudi v obliki vznemirjenosti in špekulacij, ki bi 
lahko povzročile zmedo. Sveto pismo je vedno poudarjalo, 
da ta zelo in morda preveč človeški odnos ni dober za notra-
nji mir in za cerkveno življenje. Zato vas vabim, da poglobite 
svojo molitev, tako da po Svetem Duhu prosite njegove sa-
dove za vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike v 
Celju skupaj, pa tudi za Svetega očeta, ki mora razumeti in 
se prav odločiti v dobro Božjega ljudstva v Celju. »Sad Duha 
pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrot-
ljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje« (Gal 5,22-23). 
Molite tudi že za svojega bodočega škofa. Zaenkrat samo 
Bog ve njegovo ime. Vsak izmed vas pa naj že moli zanj v 
ponižnosti svojega srca in v skladu z drugo zapovedjo po-
maga tistim, ki so vznemirjeni, zopet najti mir. 

Zahvaljujem se Bogu, da pričakovanje novega škofa 
sovpada z začetkom obdobja priprave na Božič, ki se imenuje 
adventni čas. To je čas vedrega pričakovanja, v znamenju 
upanja. Bogoslužje in lepe adventne pesmi nam pomagajo, 
da vstopimo v novo dinamiko. To je blagoslovljeni čas. Naš 
Sveti oče, papež Frančišek, nam je na zelo preprost in poni-
žen način pokazal, da je advent »čas, ki nam je dan, da sprej-
memo Gospoda, ki prihaja k nam, da potrdimo svojo željo po 
Bogu, da gledamo naprej in se pripravimo na Kristusov po-
novni prihod.« Za Celje ta čas pričakovanja ni namenjen le 
sprejemu novega škofa, ampak tudi in predvsem čas prever-
janja in prečiščenja želje po Bogu, vere vsakega izmed nas. 
To je prava in ustrezna drža! 

Za Božič vam želim srčni mir in prosim našega 
Gospoda, da vas napolni z vedrino. Za leto 2020 pa prosim 
Boga, da bi vsakemu od nas podaril zdravje in veselje. 

Prisrčno vam dajem Božji blagoslov. 
Jean-Marie Speich 

Ljubljana, 30. novembra 2019  

  

BREZMADEŽNO SPOČETJE  
DEVICE MARIJE 
 

Devet mesecev pred praznikom rojstva Gospodove 
matere Marije (8.9.) obhajamo praznik njenega brez-
madežnega spočetja (8.12.), kar pomeni, da je bila 
že ob spočetju obvarovana madeža izvirnega gre-
ha, ki je nam odvzet ob našem krstnem prerojenju. 
Prva Eva je bila ustvarjena brez madeža, a jo je hudi 
duh pregovoril, da je poslušala njega namesto Boga,  
in tako vse rodove obremenila z grešnostjo in smrtjo. 
Marija, nova Eva pa je bila izjemno obvarovana tega 
greha, saj bo postala mati Božjemu sinu, ki bo člo-
veštvo rešil greha in smrti.   
 
SPODBUDA ZA POSTAVITEV JASLIC 
 

Iz apostolskega pisma ČUDOVITO ZNAMENJE pa-

peža Frančiška o pomenu in vrednosti jaslic, ki ga 

je na kraju prvih jaslic podpisal prejšnjo nedeljo. 
 

1. Čudovito znamenje jaslic, ki je krščanskemu ljud-
stvu tako drago, vedno vzbuja strmenje in začudenje. 
Predstavljanje Jezusovega rojstva je enako oznanje-

vanju skrivnosti učlovečenja Božjega sina s prepro-
stostjo in veseljem. Jaslice so namreč kot živi evan-
gelij, ki teče iz strani Svetega pisma. Medtem ko 

zremo božični prizor, smo povabljeni, da se duhovno 
odpravimo na pot, pritegnjeni od ponižnosti Njega, 
ki je postal človek, da bi srečal vsakega človeka. In 
odkrijemo, da nas On tako ljubi, da se je združil z 
nami, da bi se mogli tudi mi združiti z Njim. 

S tem pismom želim podpreti lepo izročilo v na-
ših družinah, ki v dnevih pred božičem pripravljajo 
jaslice, kakor tudi običaj, da jih pripravijo na delov-
nih mestih, v šolah, v bolnišnicah, v zaporih, na trgih 
… V resnici gre za ustvarjalno domišljijo, ki uporabi 
zelo različne snovi, da bi oživila majhne mojstrovine 
lepote. Učiti se začnejo že otroci: ko oči in mami 
skupaj s starimi starši prenašajo to veselo navado, ki 
vsebuje bogato ljudsko duhovnost. Želim si, da tak-
šno ravnanje ne bi nikoli izginilo; upam celo, da ga 

bodo mogli tam, kjer je padlo v pozabo, ponovno od-

kriti in oživiti. (se nadaljuje) 

 
 
 
 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Bernard, redovnik 

T Loretska Mati Božja  

S Damaz I., papež  

Č Amalija, mučenka  

P Lucija, devica-mučenka  

S Janez od Križa, duhovnik  

N 3. adventna  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 

V MOLITVI ZLEKNJEN 
na tleh je ena izmed redkej-

ših drž v bogoslužju. Človek 
pri tem leže na tla z obrazom 
obrnjenim navzdol, kar je de-

janje najvišjega spoštovanja, 
češčenja, ponižnosti in spo-
kornosti. Človek, ki je sicer 
ustvarjen, da hodi pokonci ter 

gospoduje zemlji s tem leža-
njem na tleh priznava, da je 

nad njim višji Gospodar, 
Stvarnik in Odrešenik in da je 
sam majhen pred njegovim 

veličastvom. V liturgiji je ta 
drža najbolj poznana na veliki 
petek, ko duhovnik v cerkvi v 

tišini leže na tla pred prazen 
oltar, ki predstavlja Kristusa, 

ki so mu vzeli vse. Ta moli-

tvena drža je prisotna tudi pri 
obredu posvečenja diako-
nov, duhovnikov in škofov, 
kot znamenje popolne odpo-

vedi samemu sebi. Nekateri 

svetniki so želeli umreti v taki 
predani drži. V Ps 99 je zapi-
sano: »Slavite Gospoda Bo-

ga: vrzite se na podnožje nje-
govih nog, kajti on je svet.«  


