
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
16. do 23. 12. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 za milost vere 
18.30 na čast MB in sv. Luciji  

za zdravje 

 torek:  
7.30 za + Marijo Lipnik 
18.30 za + Katarino Škorjanc 

      sreda:  
7.30 za + Jožeta in Ireno Moličnik 

18.30 za + Miliko, Marjeto,  
Marijo Vrabl 

      četrtek:  
7.30  
18.30 v dober namen za vero 

 vnukov  

     petek:  
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 
18.30 za + Vinka Turk, obl.,  

    starše Turk in Ulaga 

      sobota:  
7.30 za + Marijana Belasa 

18.30 za + Sonjo Verhovšek 

     3. adventna NEDELJA  
8.00 za + Ivana Mlekuša, obl. 

za žive in rajne farane 
10.00 za + Antona in Jožefo Selič 
       in sorodnike; Urško  

Klavžar in sorodnike 
 

V večnost sta bila poklicana:  
Marijan Mastnak (84),  

Ob Hudinji 12 in Majda  
Brusnjak (91), Skaletova 10.  

Gospod naj jima prižge luč 

večnega življenja. 
 

OZNANILA: 
 

● Tretjo adventno nedeljo imenujemo tudi ne-

delja veselja. Veselite se zmeraj v Gospodu, 

veselite se! Veselje, ki ga daje Bog, je enkrat 

podobno vriskanju, drugič komaj občuteno 

povečanje vere, upanja in ljubezni, tretjič je 

notranji mir in tiha radost. 
 

● Bog povrni za nabirko prejšnje nedelje, ki je 

bila namenjana ogrevanju. Zahvaljujemo se 

tudi vsem, ki ste pripravili srečanje s sv. 

Miklavžem. 
 

● Starši, spomnite otroke na adventni koledar in 

škatlico za zbiranje darov za lačne otroke. 
 

● Jutri zvečer pri sv. maši začenjamo božično 

devetdnevnico, h kateri vas prisrčno vabimo. 

Ne preslišite klica: Kralja, ki prihaja, pridite 

molimo. Pevski del bodo vodile razne skupine. 

Pri nagovoru bomo spremljali zvezdice Svet-

lano, Zvezdano in Večernico, ki opazujejo in se 

menijo o pripravi zemljanov na sveti večer. 
 

● Ta teden bodo veroučenci imeli sv. spoved. 
 

● Prihodnja nedelja bo 4. adventna s prižgano 

četrto svečo. K maši ob 10. uri še posebej 

vabimo družine otrok, ki obiskujejo 7. in 8. 

razred verouka. Pri sv. mašah bo duhovna 

priprava na sv. spoved, h kateri boste lahko 

pristopili. Skavti nam bodo prinesli betle-

hemsko lučko miru. Svetilke ali samo vložke 

za svetilke boste dobili v avli.  
 

● Vzemite Glasilo, v atriju dobite tudi Marijanski 

koledar in drugo.   
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!16.!12.!za!etek"bo�i!ne"devetdnevnice!

!22.!12.!!etrta"adventna"nedelja,"spokorno!

! bogoslu�je,"sv."spoved!

!24.!12.!sveti"ve!er"�!bo�i!na"ma�a!

!25.!12.!praznik!Gospodovega!rojstva!

!29.!12.!praznik"Svete"dru�ine!

!

15. 12. 2019                    3. adventna nedelja          Leto XV. št. 50 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Izaija 35,1-6.10 
Psalm!146!
Jakobovo pismo 5,7-10 
Matej 11,2-11 
 

 

Gospodovi osvobojenci se 
bodo vrnili in prišli s pesmijo 
na Sion. Nad njihovo glavo 
bo večno veselje, dosegli bo-
do radost in veselje, žalost in 
vzdihovanje bosta zbežála. 
 

Gospod, pridi in nas reši. 
 

Bratje, potrpíte do Gospodo-
vega prihóda! Utrdite svoja 
sŕca, kajti Gospodov prihod 
je blizu. Ne godrnjajte drug 
nad drugim, bratje, da ne 
boste obsojeni.  
 

Jezus je odgovóril Janezo-
vim učencem: »Pojdite in 
sporočite Janezu, kar slišite 
in vidite: slepi spregledujejo, 
hrômi hodijo, gobavi so 
očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi 
vstajajo, ubogim se oznanja 
evangelij; blagor tistemu, ki 
se ne spotakne nad menoj.« 

!
 

 

 

December je bolj nor kot vesel! Gneča na 

cestah, mestnih ulicah, v trgovinah, na 

raznih sprejemih in srečanjih, nastopih in 

še kje. Kaj vse je treba urediti, nabaviti za 

praznike. Pa še vabila na zmenke, večerje. 

Saj komaj dohajamo sami sebe. Kako naj 

še sprejmemo klic Cerkve, da pripravimo 

pot Gospodu, stopimo v spovednico, se 

udeležujemo devetdnevnice, v svetem 

razpoloženju postavimo jaslice in ujame-

mo svetonočni mir! Ni druge možnosti, 

kakor da prosimo Svetega Duha za 

prerazporeditev obveznosti in postavitev 

prioritet. To sta morala storiti Jožef in 

Marija, to čaka starše in slehernega, ki 

hoče biti zares Jezusov kristjan. 

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

95-96. ZAKAJ JE JEZUS IZ-
BRAL PRAZNIK PASHE ZA 
SVOJO SMRTI IN VSTAJE-
NJE? ZAKAJ SO GA KOT 
MIROLJUBNEGA OBSO-
DILI NA SMRT NA KRIŽU? 
 

Jezus je izbral pashalni 
praznik kot podobo za to, 
kar se bo v smrti in vstaje-
nju zgodilo z njim. Kakor 
so bili Judje rešeno iz 
egiptovske sužnosti, nas 
Kristus osvobaja greha in 
oblasti smrti. Kar je Jezus 
delal, je delal z Božjo 
oblastjo in močjo, čeprav 
ni bilo skladno s postavo. 
 

Pasha je bila praznik osvo-
boditve Izraela iz suženjstva 
v Egiptu. Jezus je ta obred 
obhajal s svojimi učenci; 
vendar pa je, namesto, da bi 
zaklali velikonočno jagnje, 
sam sebe naredil za žrtveno 
jagnje. »Kristus, naše pas-
halno jagnje, je bil žrtvovan«, 
da bi enkrat za vselej dose-
gel dokončno spravo med 
Bogom in človekom. V mno-
gih pogledi je bil Jezus za 
tradicionalno judovstvo svo-
jega časa ena sama provo-
kacija. Odpuščal je grehe, 
kar lahko naredi edino Bog; 
kršil je sobotno zapoved, se 
izpostavil sumu bogokletja in 
si prislužil očitek, da je lažni 
prerok. Vse to so prestopki, 
za katere je postava predvi-
dela smrtno kazen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PAPEŽ FRANČIŠEK – ZLATOMAŠNIK 

V petek 13. decembra je minilo 50 let, ko je bil 

v duhovnika posvečen Jorge Mario Bergoglio, 

sedanji naslednik apostola Petra. Čeprav se ga 
spominjamo pri vsaki sv. maši, je prav, da mu 
ob njegovem jubileju in opravljanju odgovorne 

službe v Cerkvi in svetu podarimo tudi nekaj več 
osebne molitve, za kar se nam stalno priporoča. 
Bog ga živi in ohrani pri zdravju in duhovni moči! 
 

SPODBUDA ZA POSTAVITEV JASLIC 
 

Iz apostolskega pisma ČUDOVITO ZNAMENJE pa-

peža Frančiška o pomenu in vrednosti jaslic.  
 

3. Zakaj jaslice vzbujajo toliko strmenja in nas ga-

nejo? Predvsem zaradi tega, ker kažejo Božjo než-
nost. On, Stvarnik vesolja, se skloni do naše majh-

nosti. Dar življenja, ki je vedno znova skrivnosten za 

nas, nas še bolj očara, ko vidimo, da je On, ki se je 

rodil iz Marije, vir in opora vsakega življenja. V Je-
zusu nam je Oče dal brata, ki nas pride iskat, ko smo 

zmedeni in izgubimo smer; zvestega prijatelja, ki 

nam je vedno blizu; dal nam je svojega Sina, ki nam 
odpušča in nas dviga iz greha. 

Postavljanje jaslic po naših hišah nam pomaga, 

da podoživimo zgodbo, ki so jo živeli v Betlehemu. 

Seveda evangeliji vedno ostajajo vir, ki nam omo-
goča, da spoznamo in premišljujemo ta dogodek; 

vendarle pa predstavitev jaslic pomaga, da si pred-

stavljamo prizore, spodbuja čustva, nas povabi, da se 
čutimo vključeni v zgodovino zveličanja, sodobniki 

dogodka, ki je živ in aktualen v različnih zgodovin-

skih in kulturnih okoljih. (se nadaljuje) 

NEDELJA VESELJA 
 

Vsako nedeljo imamo nov razlog za veselje, saj 
praznujemo Gospodovo zmago nad smrtjo. S 
sporočilom veselja pa je posebej zaznamovana 
današnja 3. adventna nedelja. Približuje se na-
mreč božič, ko je Bog izpolnil obljubo odrešenja.   
 

»Veselje je dihanje, je namreč način kristjano-
vega izražanja,« pravi papež Frančišek, ki ne 
govori o površinskem veselju, smejanju, temveč 
o pristnem veselju, ki ga nosimo v sebi – o miru 
v srcu, ki nam je dan od Boga. »Kristjan, ki v 

srcu ni vesel, ni dober kristjan,« meni papež. Ko 
pogledamo po obrazih vernikov med nedeljsko 
mašo, pa žal vidimo prej upadle kot nasmejane 
obraze. Čeprav nas bremenijo življenjske skrbi 
in nadloge, morda razočaranje ali zagrenjenost, 
naj posije v naša srca žarek gotovosti, da smo 
ljubljeni in dragoceni v Božjih očeh.  
 

»Počasi je le treba dovoliti, da se začenja pora-
jati veselje vere kot skrito, a trdno zaupanje 
sredi najhujših stisk,« nas spodbuja sv. oče, ki 
kljub težki in odgovorni službi ljudi osvaja s 
pristnim nasmehom in veseljem. Pristnega ve-
selja ne ponuja noben avtomat in se ga ne da 
dobiti s pritiskom na gumb. Vendar se ga lahko 
naučimo in v njem rastemo z vedno večjim za-
upanjem v Boga. Veselje je sad življenja v 
Bogu, kar je velik in nalezljiv dar soljudem.  
 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 
 

Na Jezusov rojstni dan se pripravljamo devet 

dni z udeležbo pri sv. maši (pri nas ob 18.30) in 

molitvi s petjem psalmov in Marijine hvalnice. 

Vsak dan ima lasten odpev, n.pr.: O Modrost, ki 

si izšla iz ust Najvišjega, pridi in uči nas pota 
razumnosti; O Vzhajajoči, pridi in razsvetli vse, 
ki sedijo v temi in smrtni senci; O kralj narodov, 

ki povezuješ Božje in človeško, pridi in reši člo-
veka. Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

 
 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Albina, mučenka 

T Lazar iz Betanije, sp. mož 

S Gacijan, škof  
Č Urban III., papež  

P Evgen, mučenec  

S Peter Kanizij, duhovnik  

N 4. adventna  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

POLAGANJE ROK na so-

človeka ima globok pomen. 

Nekoga pobožati je izraz na-
klonjenosti, spoštovanja, to-

lažbe. Lahko je tudi dejanje 

posvečenja. Jezusove roke 
so ozdravljale: dotaknile so 

se slepih oči, vzravnale hro-

ma telesa ali dvignile iz mr-

tvaškega sna. Te roke so se, 
pribite na križ, stegovale k 
Očetu in ljudem. Učencem je 
Jezus dal podobno moč: »Na 
bolnike bodo polagali roke in 

ti bodo ozdraveli.« (Mr 16,18) 
Tudi duhovniki in škofje z mo-
litvijo razprostrejo roke nad 

ljudi in jih polagajo nanje. S 

tem jim podeljujejo Svetega 

Duha in njegove darove. Ta-

ko podeljujejo zakrament bir-

me, posvečenje v diakona, 
duhovnika in škofa. Pri po-
svečenjih poteka obred v tiši-
ni, kakor se v tišini dogajajo 
velike stvari. Apostol Pavel 

opominja Timoteja, da »zno-

va razplameniš Božji milostni 
dar, ki je v tebi po polaganju 

mojih rok«. (2 Tim 1,6)  


