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Brezmadežno spočetje Device Marije 

 

BREZMADEŽNA, PROTAGONISTKA ADVENTA 

Devica Marija prva vstopa v sveti čas pričakovanja in duhovne priprave na Jezusovo rojstvo. 
Brez Marije ne more biti adventa. Iz raja je izšla kot od Boga obljubljena zmagovalka nad 
kačo. S seboj je na dolgo pot zgodovine odrešenja povedla padle prastarše, izvoljeno 
ljudstvo in narode vseh časov. Na tej poti  je obstala v Betlehemu in na Kalvariji, da rodi 
Odrešenika in da pod križem postane tudi naša Mati. Sedaj nadaljuje pot in mi hodimo za 
njo do drugega, veličastnega prihoda Sina, ko bo prišel v slavi kot Prvi in Poslednji. Marija 
nas vodi zelo tiho in obzirno, saj je Brezmadežna, zato silna in mogočna. 
Kakor se otroci zaupljivo gnetejo okrog matere, ker jo ljubijo, se ne spodobi, da bi se ob 
Materi Mariji ponašali ošabno, hrupno in prepirljivo. Bolje je, da umolknemo, si damo prst na 
usta, jo opazujemo in tiho, spoštljivo gremo za njo. Advent je čas, ko govori Božja beseda, 
liturgija, molitev, govorijo svete pesmi. Pričakovanje mora biti v tišini, brez nepotrebnih 
besed. Drugače ne bomo slišali bližajočih se korakov Besede. Naši sestanki, načrtovanja, 
praznovanja v adventu - niso preglasni? 
Nas razpoložijo za prihod Besede? … Marija že ob angelovem oznanjenju zasliši tihe, rahle 
korake Besede, ki prihaja v ritmu bitja njenega srca. Vsi mi, njeni, večkrat tako zbegani in 
raztreseni otroci, lahko samo v tišini Brezmadežne zaslišimo te korake, se zresnimo, 
umirimo in sprejmemo Besedo. Advent je zato čas vseh, ki to hočejo in zmorejo. 
Zvezda Danica v zimskih jutrih naznanja, da bo kmalu nastopil dan. Praznik 
Brezmadežne na začetku adventa je kot jutranja zvezda, ki pomeni začetek polnosti časov, 
ko je Beseda meso postala, da bi po njenih ranah bili ozdravljeni od greha. Pričakovanje 
Besede ne more biti zunaj Cerkve, kajti Marija je na poti pred Cerkvijo, v Cerkvi, kje bi lahko 
bili v pričakovanju mi, njeni otroci? Zunaj Cerkve? Tam zunaj ni skupnosti, ki moli. 
Tam zunaj ni prijetnega ognja Svetega Duha. Tam zunaj je temno, mrzlo in nevarno. Tam 
zunaj ni poti do rešitve. Zunaj Cerkve Luč ne vzide. Tam ne slišimo korakov Besede. 
Kako varno je biti v Cerkvi, kjer Marija tiho ustvarja ozračje topline, miru in molitve! Tiho 
zato, ker je Beseda prišla med nas kakor otrok, ki ni govoril. Otrok je bil tiho, mogoče je tu in 
tam zajokal. Otroška tišina je glas Besede. Tišina, ki je Življenje, pomeni: Jaz sem, ki sem - 
večno Živi! 
V adventu se bomo potrudili vstopiti v svojo tišino, da bi slišali Besedo, jo razumeli, 
spolnjevali in vstopili v Življenje.                                                              

msgr. dr. Peter Štumpf 

SREČANJE ŽPS bo v ponedeljek, 9. 12. ob 18.45. Vsi člani, lepo vabljeni! 

ADVENTNA TAIZEJSKA MOLITEV za našo škofijo bo v petek, 13. decembra 
ob 20. uri v stolnici sv. Danijela. Vsi mladi, lepo vabljeni!   

MARIJA ROMARICA - V adventu po naši župniji roma Marija in išče 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 Marijo v cerkvi vzamete in  jo 
naslednji večer pred večerno mašo vrnete na isto mesto. Po maši Marijo vzame 
naslednja družina oz. posameznik.  

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 €. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. december 

Brezmadežno spočetje 
Device Marije 

     800  za župljane in dobrotnike  
   930   †† iz družine Legvart 
   930   † Henrik Peternel in za zdravje čebelarjev 
1800   †† Marija in Karol Budna01 
1030  Trem:   † Danica Draksler 

PONEDELJEK, 9. december 
Peter Fourier, red. ustan. 

   800    na čast Sv. Duhu za Božje varstvo 
1800  † Ivan Zimšek (30 let) 
1800  †† Ludvik Kamplet in Antonija Viher 

TOREK, 10. december 
Loretska Mati božja 

  800   † Franc Obojnik (ml.) 
1800  za zdravje staršev 

SREDA, 11. december 
Damaz I., papež 

   800     †† Štefan Tržan, starši in sorodniki 
1800  † starši Leskovar 

ČETRTEK, 12. december 
Devica Marija iz Guadalupe 

    800   †† Pelko in za pozabljene duše v vicah 
1800   † Antonija Viher 

PETEK, 13. december 
Lucija, devica, mučenka 

   800    v čast in zahvalo Brezmadežni 
1800  † Ludvik Kamplet 

SOBOTA, 14. december 
Janez od Križa, duh., c. uč. 

  800    po namenu 
1800   †† starši Slapšak, Bahčič in Alojz Stvarnik 

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  
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