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2. adventna nedelja 

Misli ob letu vere: 

ČLOVEKOVO ŽIVLJENJE - SPOZNAVATI IN LJUBITI BOGA  

Bog, ki je sam v sebi neskončno popoln in blažen, je po 

svojem načrtu iz čiste dobrote svobodno ustvaril človeka, 

da bi ga naredil deležnega blaženosti božjega življenja. 

Zato je Bog vedno in povsod blizu človeku. Kliče ga in mu 

pomaga, da bi iskal, spoznaval in ljubil Boga z vsemi 

svojimi močmi. Bog sklicuje ljudi, ki jih je greh razkropil, v 

edinost svoje družine, Cerkve. To dela po svojem Sinu, ki ga je ob dopolnitvi 

časov poslal kot Odrešenika in Zveličarja. V njem in po njem kliče ljudi, da v 

Svetem Duhu postanejo njegovi posinovljeni otroci in torej dediči 

njegovega blaženega življenja. 

Da bi ta klic odmeval po vsem svetu, je Kristus poslal apostole, ki jih je bil 

izvolil, in jim je naročil, naj oznanjajo evangelij: "Pojdite torej in naredite vse 

narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha 

in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal! Vedite pa: jaz sem z 

vami vse dni do dovršitve sveta!" (Mt 28,19-20). V moči tega poslanstva so 

apostoli "šli in povsod pridigali. Gospod pa je z njimi deloval in potrjeval 

njihovo besedo z znamenji, ki so jih spremljala" (Mr 16,20). 

Vse, ki so z božjo pomočjo sprejeli Kristusov klic in nanj svobodno 

odgovorili, je spet Kristusova ljubezen priganjala, da so povsod oznanjali 

veselo novico. Ta od apostolov prejeti zaklad so njihovi nasledniki zvesto 

ohranjali. Vsi kristjani so poklicani, da ga predajajo naprej iz roda v rod s 

tem, da oznanjajo vero, živijo iz nje v bratskem občestvu, ter jo obhajajo v 

liturgiji in molitvi (prim. Apd 2,42). 

(Katekizem katolišče Cerkve 1-3) 

SREČANJE ŽPS 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 10. 12. 2012 ob 18.45. Člani, lepo vabljeni! 

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 obujamo 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. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 10. december 
Loretska Mati Božja 

  800   †† Petruh in Majer 
1800   v zahvalo za uspešno operacijo 

TOREK, 11. december 
Damaz I., papež 

    800   †† Štefan Tržan, starši in sorodniki 
1800   za mir v družinah in mir v svetu 

SREDA, 12. december 
Devica Marija iz Guadalupe 

   800   po namenu 
1800   † Toni Slamnik 
1800   v zahvalo 

ČETRTEK, 13. december 
Lucija, devica, mučenka 

   800    po namenu 
1800   za vse †† sodelavce 

PETEK, 14. december 
Janez od Križa, du., c. uč. 

   800    †† starši Dobovičnik 
1800  v zadoščenje za grehe 

SOBOTA, 15. december 
Marija di Rossa, redovnica 

  800    zahvala za bl. škofa A. M. Slomška 
  800   † Jože Marodi 
1800  †† Marjan in Ivan Palir ter †† Karmar 

NEDELJA, 16. december 

3. adventna nedelja 

David, kralj 

   800   †† Franc in Helena Levec 
  930   † Cecilija Fajs, ob. 
1800  †† starši Slapšak in Bahčič 
1030   Tremarje: †† Angela, Marija in Miha Jurkovšek 
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