
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.  

Sveta maša za čebelarje: Prihodnjo nedeljo, 7. decembra goduje sv. Ambrož, 
zavetnik čebelarjev. Naši čebelarji se ga bodo spomnili pri sveti maši ob 9.30, ko 
bo tudi blagoslov slike njihovega zavetnika. 

Verski tisk: Naročnine za leto 2015: Družina *96,20 € (če je plačano do konca 
januarja 2015 pa *93,60 €); Ognjišče *28,50 €; Prijatelj *11,70 €; Misijonska 
obzorja *9 € in Mohorjeve knjige *45 €. 

Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v novembru skrbeli za lepoto 
naših cerkva. V decembru so za župnijsko cerkev na vrsti Polule, Breg in 
Maistrova ulica. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 30. november 
1. adventna nedelja, 

Nedelja Karitas 
Andrej, apostol 

     800  † Ivan Pirnat 
   930  † Rozalija Hajnšek (obl.) 
1800   za rajne 
1030   Tremerje: †† Lončar, Zalokar in Marušič 

PONEDELJEK, 1. december 
Edmund Campion, mučenec 

   800   †† Franc in Terezija Smolej 
1800   † Ivan Stepišnik ( 8. dan) 

TOREK, 2. december 
Bibijana, mučenka 

     800  † Marija Pristovšek 
1800   po namenu 

SREDA, 3. december 
Frančišek Ksaver, duh. 

   800   po namenu 
1800   †† Franc Žikovšek, starši Klezin in Žikovšek 

ČETRTEK, 4. december 
Barbara, mučenka  

   800   †† Kati Črepinšek, Ana Zorko in Jožefa Krajnc 
   800   †† rodbina Goličnik in Plevnik 

1800   † Rudolf Gril (30. dan) 

PETEK, 5. december 
Saba, opat, puščavnik 

     800  †† Franc in Terezija Smolej 
1800   † Marija Strahovnik (8. dan) 
1700   Sv. Miklavž: po namenu 

SOBOTA, 6. december 
Nikolaj (Miklavž), škof 

   800    † Marija Pristovšek 
1800  v zahvalo 

NEDELJA, 7. december 

2. adventna nedelja, 

Ambrozij (Ambrož), škof, c.u. 

     800  †† Franc in Urška Krajšek 
   930  †† čebelarji in za blagoslov  
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Franc Respet 
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Marija romarica: Vsi poznamo božično pesem "Poslušajte vsi ljudje, sveti Jožef v 
mesto gre. Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem. Ko pa v mesto prideta 
prenočišča iščeta..." Tudi v letošnjem adventu bo Sveta družina trkala na vrata 
naših domov in iskala topel dom. Družine in posamezniki, ki bi jo lahko prenočili 
in ob njej molili, ste vabljeni, da se vpišete v pripravljen seznam adventnih dni pri 
vhodu v cerkev oz. zimsko kapelo. Ob Mariji oblikujete družinsko molitev h kateri 
lahko povabite sorodnike, sosede, prijatelje. Naj Odrešenik in njegova Mati najdejo 
pri nas odprto srce in dlan. Tudi družinska molitev nas bo uglasila na doživeto 
praznovanje Božiča.  

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. 

Zahvala: "Dragi župljani župnije CE - sv. Cecilija 
Prisrčen pozdrav iz Odžaka v Bosni. Sedaj zaključujemo II. fazo obnove po 
poplavah v letošnjem maju. Ljudje so nakupili najpotrebnejše stvari, da bodo 
preživeli zimo. Zbrani denar, ki smo ga dobili od Vas, je ljudem prišel zelo prav. 
Zelo so Vam hvaležni. Otroci so hvaležni za šolske potrebščine in v zahvalo 
Vam pošiljajo slike. HVALJEN ISUS I MARIJA! s. Ania " 
Slike otrok iz Odžaka si lahko ogledate v cerkvi. Naši veroučenci ste povabljeni, 
da jim tudi vi narišete slike, ki jih bomo poslali z božičnim voščilom. Oddate jih 
pri verouku.  

Miklavževo obvestilo:   

Dragi otroci, ker ste bili tudi letos bolj ali manj pridni, vas vabim, 

da me obiščete  v petek, 5. decembra 2015, v cerkvici na 

Miklavškem hribu, kot ponavadi – pričakujem vas ob 17. uri.   

Pred župnijsko cerkvijo se bomo zbrali ob 16. uri in skupaj poromali na 

Miklavški hrib. Starši, predlagamo, da avtomobile pustite na parkirišču 

pred župnijsko cerkvijo, ker je na Miklavškem hribu za parkiranje malo 

prostora.  Sveti Miklavž bo vesel za vsak vaš dar, ki ga lahko oddate v 

poseben nabiralnik pod korom.  



1. adventna  nedelja 
Domače bogoslužje v prvem adventnem tednu 

Družina se zbere k skupni molitvi ob adventnem vencu. Pred molitvijo se 
dogovorimo za sodelovanje.  

Pokrižamo se: V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA. AMEN. Oče ali mati ali 
kdo drug pozdravi: V IMENU PRIHAJAJOČEGA JEZUSA VAS VABIM K SKUPNI 
MOLITVI IN NAJ NAS SPREMLJA MOČ NJEGOVE LJUBEZNI. 

Simboli v adventnem vencu nam veliko povedo: 

- KROG, je najpopolnejši lik, lik brez začetka in konca, je 
starodavno znamenje za Boga, za njegovo popolnost in večnost. 

- ZELENJE, ki ne uvene, kaže na naše neuničljivo upanje vanj. 
Govori tudi o božji zvestobi, ki človeka spremlja skozi svetle in 
temne dni.  

- SVEČA spominja na Kristusa, ki se je imenoval prava luč sveta. Naj bo vsako 
adventno nedeljo več Kristusove luči v našem srcu. 

Razmislimo:  

Advent je čas, ko premišljujemo o tem, ali živimo tako, kot nam narekuje Jezus, ali 
mu sploh pustimo, da vstopa v naše življenje. Pomemben del adventa je tudi 
spraševanje vesti in spoved. Pri pripravi na prejem zakramenta sprave nam lahko 
pomagajo nekatera vprašanja: 
Ali priznavam Boga za gospodarja svojega življenja ali pa upoštevam le sebe in 
svoje načrte? Ali me jeza, poželjivost ali nevoščljivost ločujejo od tistih, ki me imajo 
radi? Ali so moji odnosi z bližnjimi obremenjeni, ker ne znam odpuščati?Ali se 
upiram Bogu, ki želi, da bi se Jezus rodil v mojem življenju? Ali priznavam, da zaradi 
napuha nočem priti k Bogu in prejeti njegova ozdravljajočega dotika? 
Ko spoznamo, da naše življenje ne odseva Jezusa, prosimo Božje usmiljenje v 
zakramentu sprave, tako da bo naše srce lahko postalo jasli za Jezusa. Ob koncu 
meseca bomo veliko slišali o sklepih ob začetku novega leta. Toda advent je pravi 
čas za nove sklepe, denimo tega, da živimo kakor Jezus, saj se spominjamo 
njegovega rojstva. Bog nam je vedno pripravljen dati svoje darove, toda sami jih 
moramo znati odpreti. 

Vsa družina skupaj zmoli molitev:  

Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija... 
Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.  Zdrava Marija... In Beseda 
je meso postala in med nami prebivala.  Zdrava Marija...  

Iz današnjega evangelija:  

»Čujte torej, zakaj ne veste, kdaj pride hišni gospodar …« (Mr 13,35a) 

Adventni čas je spodbuda in glasen klic k čuječnosti. Vabi nas in nam daje 
priložnost, da se znebimo navlake naveličanosti in navajenosti ter pustimo, da 
pride Kristusov klic k čuječnosti do naših ušes. Kaj pa sploh pomeni čuti? Pomeni, 
da nikoli ne pozabimo, da je življenje potovanje, in da se naše obzorje ne ustavi 
tam, kjer se ustavijo naše oči, ampak sega čez. Ta zavest nam pomaga, da bomo 
uporabili prava merila in se ne bomo varali, da smo že na cilju. Čuti zato pomeni, 
da sebe, svojega telesa, sposobnosti in časa ne vidimo samo v »kletki« sedanjega 
bivanja, ampak tudi v razsežnosti, ki presega naš čas in naše 
obzorje. To bo spremenilo naše življenje. Čuti pomeni, da 
imamo družinske člane, prijatelje in znance ter druge ljudi 
sploh za sopotnike. To bo spremenilo naše življenje. Čuti 
pomeni, da imamo denar, delo, zdravje in razvedrilo za 
sredstva na poti, ne pa za življenjski cilj. In to bo spremenilo 
naše življenje. Advent je in Gospod prihaja. Če ne prej, bo k 
vsakemu izmed nas stopil ob koncu življenja. Ne vemo za ta 
trenutek. Prvi kristjani so pogosto molili: »Pridi, Gospod 
Jezus!« Prosímo tudi mi: »Pridi, Gospod Jezus! Pridi tudi v naše življenje. Pridi in 
prinesi vanj nekaj novega! Pridi, prebudi in poživi nas!« 

Prošnje za vse potrebe: 

1.  Gospod, s svojo ljubeznijo objemaš vse svet; naj ti pokažemo več ljubezni in se 
te trdneje oklenemo.  

2.  Jezus, prihajaš na svet in prinašaš luč. Naj s ne prepustimo temi greha in 
hudobije, ampak odpremo srce za tvojo odrešujočo svetlobo.  

3.  Naši družini in vsem prijateljem pomagaj doživeti milost resničnega srečanja s 
Teboj v zakramentu spovedi in lepem božičnem praznovanju.  

4.  Jezus blagoslavljaj in varuj našo družino.  

5.  Jezus, danes, na nedeljo Karitas, te prosimo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. 
Odpri nam oči in srca, da jim bomo znali pomagati! 
6.  Jezus blagoslavljaj našo pripravo na sveti misijon. 

Zmolimo OČE NAŠ IN DESET ZDRAVAMARIJ in dodajmo 
skrivnost veselega dela rožnega venca: »ki si ga Devica od 
Svetega Duha spočela! 

(Oče ali mati): GOSPOD NAJ NAS, NAŠ DOM IN VSE LJUDI 
DOBRE VOLJE BLAGOSLOVI, (se pokrižamo) VARUJE IN NAS 
SREČNO PRIPELJE V VESELJE NEBES. AMEN. 
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