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3. adventna nedelja 

Misli ob letu vere: 

HREPENENJE PO BOGU 

Hrepenenje po Bogu je zapisano v človekovo srce, kajti človek je ustvarjen 

od Boga in za Boga; in Bog ne neha pritegovati človeka k sebi, in samo v 

Bogu bo človek našel resnico in srečo, ki je ne neha iskati: 

Najvišji vidik človekovega dostojanstva je vsebovan v njegovi poklicanosti k 

občestvu z Bogom. K pogovoru z Bogom je človek povabljen že od začetka 

svojega nastanka: saj biva le zato, ker ga je Bog iz ljubezni ustvaril in ga 

vedno iz ljubezni ohranjuje; in človek tudi ne živi v polnosti skladno z 

resnico, če ne priznava svobodno te ljubezni in se ne izroča svojemu 

Stvarniku (CS 19,1). 

V zgodovini in vse do danes so ljudje na mnogotere načine izražali svoje 

iskanje Boga s svojimi različnimi verovanji in religioznimi ravnanji 

(molitvami, daritvami, obredi, meditacijami, itd.). Kljub dvoumnostim, ki jih 

morejo vsebovati, so te izrazne oblike tako vsesplošne, da smemo človeka 

imenovati religiozno bitje: 

Iz enega je ustvaril ves človeški rod, da bi napolnil obličje zemlje in ljudem 

odmeril čase in meje bivanja, da bi Boga iskali in se morda do njega dotipali 

in ga našli, saj ni daleč od nikogar izmed nas (Apd 17,26-28). 

(Katekizem katolišče Cerkve 27-28) 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: Z ROKO V ROKI 

V našo župnijo bodo Luč miru prinesli skavti prihodnjo 
nedeljo.  Na razpolago bodo svečke in vložki za svečke. 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

Danes je tudi začetek BOŽIČNE DEVETDNEVNICE. K večerni 
maši še posebej vabljeni otroci, mladi in starši, torej družine. 
Otroci boste vsak dan dobili posebne listke za udeležbo, na 
koncu pa nagrado. 

ADVENTNO SREČANJE ZA MLADE Z OLIMPIJKO URŠKO ŽOLNIR 

Skupno adventno srečanje za mlade iz celjske škofije bo v soboto, 22. 12.  
2012, ob 20. uri v Petrovčah. Po molitvi v cerkvi Matere Božje bo v župnijski 
dvorani prijateljsko srečanje in pogovor z Urško Žolnir. Lepo vabljeni vsi 
mladi, ki želite izvedeti, kako je Bog navzoč v življenju slovenske olimpijke. 

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 €.  

Prag večnosti je prestopil  
Mihael Kolar (Pečovnik 38). 
Gospod, daj mu večni pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 16. december 

3. adventna nedelja 

David, kralj 

   800   †† Franc in Helena Levec 
  930   † Cecilija Fajs (obl.) 
1800  †† starši Slapšak in Bahčič 
1030   Tremerje: †† Angela, Marija in Miha Jurkovšek 

PONEDELJEK, 17. december 
Lazar iz Betanije 

  800   po namenu 
1800   v zahvalo za življenje 

TOREK, 18. december 
Vunibald, opat 

    800   †† Blaž in Amalija Čater, Magda Kunštek -
-----------ter Stane Mori  
1800   † Milan Kozovinc 

SREDA, 19. december 
Urban V., papež 

   800   po namenu 
1800   †† Pelko 

ČETRTEK, 20. december 
Vincencij Romano, duhovnik 

   800    po namenu 
1800   †† starši Smole in sorodniki 

PETEK, 21. december 
Peter Kanizij, duh., c. uč. 

   800    †† iz družine Puc 
1800  †† Franc in Terezija Smole 

SOBOTA, 22. december 
Justina, redovnica 

  800    † Dragica Tomplak 
1800  †† Pavel Mejaš in sorodniki 

NEDELJA, 23. december 

4. adventna nedelja 

Janez Kancij, duhovnik 

   800   †† Terezija in Ladislav Gaberšek 
  930   † Jože Kopinšek (obl.) 
1800  † Ivanka Železnik 
1030   Tremerje: † Veronika Sajovic 
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