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1. adventna nedelja 

OBLETNICA POSVETITVE CERKVE V TREMERJAH  

Danes obhajamo 5. obletnico posvetitve cerkve svetega Luka v Tremerjah. Sveto 
mašo ob 10.30 bo daroval škofijski kancler msgr. Jože Kužnik,  

NEDELJA KARITAS 

Z današnjo nedeljo se zaključuje teden Karitas.  
Bog povrni za današnjo nabirko, ki je namenjena za potrebe škofijske in župnijske 
Karitas. Bog povrni tudi za vse vaše darove skozi vse leto; še posebej pa Bog 
povrni vsem sodelavcem Karitas za prostovoljno in nesebično delo. 

PRVI PETEK  

V tem tednu so prvi četrtek, petek in sobota v mesecu; vabljeni k molitvi za 
duhovne poklice v četrtek, k zakramentom in adoraciji po večerni maši na 1. petek 
ter k molitvi in maši za svetost duhovnikov v soboto.  

SVETI MIKLAVŽ PRIHAJA 
MIKLAVŽEVANJE bo v cerkvi Sv. Miklavža na Miklavškem hribu v petek, 7. 
decembra 2012 ob 17. uri. Zberemo se ob 16. uri pred župniščem na Bregu, 
potem pa nas bodo skavti popeljali k cerkvi Sv. Miklavža. 
Sveti Miklavž bo vesel vsakega vašega daru! 

MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE ( 8. december) 

Praznik ima lepo ime Brezmadežna. To pomeni, da častimo Jezusovo in našo 
Mater kot tisto edinstveno ženo, ki je bila napovedana po padcu prvega 
človeka v raju. Izbrana je bila za mater učlovečenega Boga. Zaradi te odlike je 
bila v prvem hipu bivanja pod srcem svoje matere Ane obvarovana madeža 
izvirnega greha, ki bremeni vse druge ljudi, in zaradi te odlike tudi osebnih 
grehov ni imela. Eno in drugo je prejela po zasluženju svojega Sina, ki je za 
naše grehe daroval svoje življenje. Po njem smo tudi mi prejeli odpuščanje 
svojih grehov: izvirnega greha pri zakramentu svetega krsta in osebnih grehov 
pri sveti spovedi.  
Na praznik se pripravljamo z devetdnevnico. 

VERSKI TISK 

Naročnine za leto 2013: Družina *88,40 € (plačilo v enem obroku do 31. 12. 2012 pa 
83,20€),  Ognjišče *27,00 € in Misijonska obzorja *9 €.  

MARIJA ROMARICA 

Ponovno želimo obuditi staro in lepo adventno navado, ko Marija obiskuje naše 
domove. Marijin kip bo ves adventni čas romal po domovih naše župnije. Kip 
družina vzame pri večerni maši, doma se ob njem zbere pri adventni molitvi 
(seveda lahko tudi povabite sosede ali prijatelje), naslednji dan pa ga prinesete v 
cerkev. Pripravljen je list, na katerega se lahko vpišete. 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
Hvala vsem, ki ste v novembru skrbeli za lepoto naših cerkva. V decembru so na 
vrsti Polule, Breg in Maistrova ulica.. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. december 

1. adventna nedelja 

Natalija (Božena), muč. 

   800   † Franc Respet 
  930   † Rozalija Hajnšek (obl.) 
1800  za župljane in dobrotnike  
1030  Trem.: †† Štefan Truman in iz druž. Zupanc 

PONEDELJEK, 3. december 
Frančišek Ksaver 

  800   †† Blaž in Amalija Čater, Magda Kunštek 
  800   †† starši Tuhtar in sorodniki 
1800   po namenu 

TOREK, 4. december 
Janez Damaščan, duh., c. uč. 

    800   † Franc Smodej 
1800   † Stanislav Mech 

SREDA, 5. december 
Saba, opat, puščavnik 

   800   na čast Sv. Duhu 
1800   †† starši Alojz in Viktor Gračner,  
                Marija Brilej ter Neža Špec 

ČETRTEK, 6. december 
Nikolaj (Miklavž), škof 

   800    za sestro po namenu 
1800   †† Zinka in Marija Gračnar 

PETEK, 7. december 
Ambrož, škof, c. uč. 

   800    za vse umrle za našo domovino  
1800  † Marija Skale 
1700  Sv. Miklavž: † Alojz Zakelšek 

SOBOTA, 8. december 
Brezmadežno spočetje DM 

  800    † Ivan Sekolec (ob 120-letnici rojstva) 
1800  †† Stanislav Svenšek in Marija Rebernik 

NEDELJA, 9. december 

2. adventna nedelja 

Peter Fourier, red. ustan. 

   800   †† starši Štefanija in Anton ter brat Tonči                 
----------Založnik in Marija Rakovnik 
  930   † Henrik Peternel 
  930    v zahvalo  
1800  za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: v zahvalo Lurški Materi Božji 
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