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1. december 2013 – 48 – 
1. adventna nedelja 

 

 

Advent.  
Bog prihaja, da mu ljudje odpro svoje ubogo človeško srce. Da ga razširi, da bo 
sposobno sprejeti največje - Ljubezen. 
Da. Ljubezen zaznamuje vse življenje ljudi. Žal so mnogi za to ljubezen premalo 
odprti. Življenje je vsakodnevni boj, da napravimo prostor v srcu za božjo ljubezen. 
Za Boga, ki JE ljubezen. Da se osvobodimo zla, ki se tihotami v srce. Je boj ki ga 
dobivamo le z Bogom.  
Advent je čas, da se pripravimo na Gospodov prihod. Bog išče človeka in človek 
išče Boga. Sveti Bog išče zasužnjenega človeka s krivdo, a ta zasužnjeni človek 
išče Svetega, da se posveti, da bi bil sprejet v svetlobo in ljubezen. 
Pomembno je medsebojno zaupanje.  
Bog nas posluša tudi takrat, ko mi ne moremo govoriti. Bog nas vidi tudi takrat ko 
smo slepi. Bog daje da njegovo sonce sije tudi takrat ko mi bežimo v senco. Kaj 
On, ki nam je dal, da mislimo, sam ne more misliti?  
Kaj On, ki je človeku dal oči in ušesa, sam ne more poslušati in gledati?  
Kaj On, ki je človeku dal srce za ljubezen, sam ne more biti največja Ljubezen? 
Vsak dan govorim Bogu: ''Čudovit si, moj Bog''. Bolj ko mu govorim, več mi on daje, 
Daj,e da gledam čudež njegove ljubezni. 

 (povzeto po Philu Bosmanu) 

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 v petek, 6. 
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! 

SVETA MAŠA ZA ČEBELARJE - V soboto, 7. decembra goduje sv. Ambrož, 
zavetnik čebelarjev. Naši čebelarji se ga bodo spomnili v nedeljo, 8. decembra pri 
sveti maši ob 9.30. Spomnili se bodo tudi svojega ustanovitelja in dobrotnika 
duhovnika Henrika Peternela. 

MARIJA ROMARICA - V adventu bo po naši župniji romala Marija in iskala 
prenočišče kot nekoč z Jožefom  v Betlehemu, ko je bila noseča z Jezusom. Vabimo 
vas, da jo kakšen večer prenočite. Ta običaj je lepo družinsko adventno doživetje 
in  priprava na božične praznike. Ob Mariji oblikujete družinsko molitev h kateri 
lahko povabite sorodnike, sosede ... Po večerni maši se Marijo v cerkvi vzame in se 
jo naslednji večer pred večerno mašo vrne na isto mesto. Po večerni maši Marijo 
vzame naslednja družina oz. posameznik.  

MED TEDNOM SVETA MAŠA V KAPELI - Od ponedeljka, 2. decembra bo 
med tednom sveta maša v kapeli sv. Frančiška. 

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, 1. december 

1. adventna nedelja 

Karel de Foucauld, red. 

     800  †† starši Štefanija in Anton Založnik,  
           brat Tonči in Marija Rakovnik 
   930   †† iz družine Gnus 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030  Trem: v zahvalo za srečno prevožene kilometre 

PONEDELJEK, 2. december 
Vivijana, muč. 

   800    † Jože Pristovšek 
1800  † Breda Jelen (30. Dan) 

TOREK, 3. december 
Frančišek Ksaver, duh. 

  800   †† starši Tuhter in Koren ter sorodniki 
1800  †† Žikovšek in Klezin 

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

   800     v čast Sv. Duhu 
1800  †† Terezija Smole in sorodniki 

ČETRTEK, 5. december 
Sava, opat, puščavnik 

    800   † Terezija Podergajs 
1800   †† Franc in Urška Krajšek 

PETEK, 6. december 
Nikolaj (Miklavž), škof 

   800    po namenu 
1800  po namenu 
1700   Sv. Miklavž: †† starši Viher 

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

  800    † Franc Smole ter na čast sv. Antonu in sv. Florjanu  
1800   †† Jezernik in Kragolnik 

NEDELJA, 8. december 

Brezmadežno spočetje 
Device Marije 

     800  za župljane in dobrotnike  
   930   †† iz družine Legvart 
   930   † Henrik Peternel in za zdravje čebelarjev 
1800   po namenu 
1030  Trem:   † Danica Draksler 
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