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3. adventna nedelja 

 

 
Vsak večer prižigamo sveče,  
nocoj bomo prižgali tretjo. 
Drobni plameni spremljajo našo molitev, 
 ko se pripravljamo na praznovaje Rojstva. 
Venec, sveče in molitev so znamenje vere.  
Živimo pa vsak zase, ne izgorevamo v ljubezni,  
ki bi  ljudem oznanjala naše veselo oznanilo. 
Smo le luč pod mernikom, skrita, komaj brleča.  
Luč pa je, da sveti ljudem. 
Molili bomo ob tej sveči, da bi naše življenje zažarelo  
v ljubezni, kot zažari žlahtni kamen, če se vanj ujame sončni žarek. 

 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: POGLEJ DRUGAČE   

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

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

Jutri se začne božična devetdnevnica. K večerni maši še 
posebej vabljeni otroci, mladi in starši, torej družine.  

NABIRKA PRIHODNJE – KVATERNE – NEDELJE  

je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

VERSKI TISK:  

Naročnine za leto 2014:  Ognjišče 27,50 €, Družina 93,60 €, (če  plačate do 
konca januarja 2014 pa 89,44 €), Beseda med nami 20,40 €, Magnificat 55,80 
€, Mavrica 35,00 €, Misijonska obzorja 9 €, Prijatelj 11,70 € in Mohorjeve 
knjige za leto 2015 45 €. 
 

 

Blagoslov, ki nam ga daje advent:  

Obstaja razlog, zakaj je adventni čas tak blagoslov. V teh štirih tednih smo 
povabljeni, da zmanjšamo hrup ravno ob pravem času. Ko svet postaja vse 
hrupnejši, nam Bog naroča, naj več časa preživimi v tihi molitvi in 
premišljevanju o največjem daru, ki nam ga je kdaj dal.  

Adventna spodbuda za najmlajše: 

Povabil, povabila bom družino, da prižgemo še tretjo svečko na adventnem 
venčku in se zahvalimo za naše domače. 

Tako adventne spodbude kot tudi zanimiv adventni koledar lahko najdete na 
župnijski strani. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. december 

3. adventna nedelja 

Marija di Rossa, redovnica 

     800  †† Milivoj in Marija Topolič 
   930   † Cecilija Fajs (obl.) 
1800   †† Kristina Oblak in Rozalija Dimec 
1030   Tremerje:   za župljane in dobrotnike  

PONEDELJEK, 16. december 
David, kralj 

   800    †† starši, teta Ana in nečakinja Karmen 
   800    † Vilma Batista 
1800  † Ludvik Kamplet (30. dan) 

TOREK, 17. december 
Janez de Matha, red. ustan. 

  800   v zahvalo 
1800  †† Franc Smole  
          ter na čast sv. Florijanu in sv. Antonu 
1800  po namenu Oman 

SREDA, 18. december 
Vunibald, opat 

   800     †† Martin Kumprej in Franc Obojnik 
1800   za verne duše 

ČETRTEK, 19. december 
Urban V., papež 

    800   †† straši Rozman in nečak Boštjan 
1800   † Antonija Viher 

PETEK, 20. december 
Vincencij Romano, duhovnik 

   800    †† Minka in Franc Pirš 
1800  † Terezija Podergajs (30. dan) 

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

  800    † Jože Marodi 
1800   †† Franc Smole  
          ter na čast sv. Florijanu in sv. Anton 

NEDELJA, 22. december 

4. adventna nedelja 

Frančiška Cabrini, red. ustan. 

     800  †† Terezija in Ladislav Gaberšek 
   930   † Antonija Viher 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje:   po namenu darovalca    
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