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2. adventna nedelja 

 

Brezmadežno spočetje device Marije - 8. december  

Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne 
naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Božja Mati, pa je 
bila po nauku Cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od 
spočetja deležna posvečujoče milosti. 

Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju namreč pravi, da je bila Marija, ki je 
bila pred vsemi veki določena za mati Božjega Sina Jezusa Kristusa, ravno 
zaradi te svoje naloge vnaprej predvidena za svetost in čistost. Bog je zaradi 
Jezusovega rojstva vnaprej odel Marijo s svojo milostjo, da je bila od samega 
začetka svojega bivanja čista in brez madeža. Vse to se je zgodilo že takrat, ko 
sta jo spočela njena starša sv. Joahim in sv. Ana. Zato pravimo, da je bila Marija 
brez madeža spočeta, oziroma da je Brezmadežno Spočetje. Marija je bila torej 
obvarovana vsakega greha in še prav posebej izvirnega greha, s katerim smo 
ljudje ranjeni in zaradi njega nagnjeni k slabemu. 

Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor, 
hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na 
Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in 
priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom. 
Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v stanju posvečujoče milosti, 
se pravi brez greha. Kristjan ta dar prejme z zakramentom krsta, ki mu izbriše 
izvirni greh, mu da posvečujočo milost in ga vključi v občestvo Cerkve. 
Posvečujoča milost pa se mu obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu Bog 
izbriše grehe, tako da lahko na novo zaživi odrešeno življenje. 

Papež Pij IX. je to versko resnico 8. decembra 1854 razglasil za od Boga 
razodeto. To veselo sporočilo je naznanil z besedami: »Da je blažena Devica 
Marija bila v prvem trenutku svojega spočetja obvarovana vsakega madeža 
izvirnega greha, in sicer po edinstveni milosti in predpravici, ki jo je podelil 
vsemogočni Bog z ozirom na zasluženje Jezusa Kristusa, odrešenika človeškega 
rodu – to je od Boga razodet nauk in ga morajo zato vsi verniki trdno in 
stanovitno verovati.« Na poseben način je to versko resnico potrdila Marija 
sama, ko se je v Lurdu prikazala mladi Bernardki Soubirous in se predstavila z 
besedami: "Jaz sem Brezmadežno Spočetje." 

2. adventna  nedelja 

Domače bogoslužje v drugem adventnem tednu 

Družina se zbere k skupni molitvi ob adventnem vencu. Pred molitvijo se dogo-vorimo 
za sodelovanje. Pokrižamo se: V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA. AMEN. Oče 
ali mati ali kdo drug pozdravi: DANES NAS BODO V MOLITEV UVEDLE BESEDE PSALMA 
57: »MOJE SRCE JE PRIPRAVLJE-NO, O BOG – ZBUDITI HOČEM 
JUTRANJO ZARJO!« 

O adventnem vencu lahko veliko razmišljamo: 

-  Okrogla oblika venca naj nas spominja na simbol povezanosti 
družine. Svečke na venčku so otroci, ki so svetle točke družine.  

-  Venec s prižganimi svečkami naj nas spominja na ljudi vsega 
sveta, ki so združeni v ljubezni. Med njimi naj ne bo nobenega 
sovraštva.  

- Na adventnem vencu gori že druga sveča. Svetlobe je vedno več, kar ponazarja vedno 
večje pričakovanje in nas tudi spodbuja, da bi čimprej storili kaj zase in za druge, 
istočasno pa nam vedno močnejša svetloba daje moč za izvršitev teh dejanj ter nas 
očiščuje vseh slabosti. 
Razmislimo: Po praznovanju praznika Marijinega brezmadežnega spočetja v teh dneh 
vstopamo v ozračje priprav na božič. Danes je ta čas, žal, »zastrupljen« s 
porabništvom, ki grozi, da bo zatemnilo njegovega pristnega duha, za katerega so 
značilni spominjanje, zmernost, veselje, ki pa ni zunanje, temveč notranje. Božja 
previdnost je poskrbela, da kot vrata k praznovanju božiča slavimo praznik Jezusove 
Matere, ki nas lahko bolje kot kdorkoli vodi k spoznavanju, ljubezni in češčenju 
učlovečenega Božjega Sina. Zato naj nas Marija spremlja; naj nas njeno čutenje 
opogumi, da se bomo na praznik rojstva Božjega Sina, ki je prišel na svet, da nas 
odreši, pripravili z odkritim srcem in odprtim duhom, da bomo v betlehemskem 
Otroku prepoznali Božjega Sina. Sprehodimo se z Njo skozi advent v molitvi in 
sprejmimo nenehno ponavljajoče se povabilo, ki ga v teh dneh Božja beseda naslavlja 
v pričakovanju, čuječem, veselem in neodložljivem: On prihaja odrešit svoje ljudstvo. 

(Papež Janez Pavel II.) 
 
 
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... 

 

 

http://home.amis.net/ignacnav/immaculata/moli/avemaria.html#slov
http://home.amis.net/ignacnav/immaculata/moli/avemaria.html#slov
http://home.amis.net/ignacnav/immaculata/moli/avemaria.html#slov


Iz današnjega evangelija: 

»Pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove steze« (Mr 1,3) 

 »Pripravite pot Gospodu!« Vsako leto, ko pričakujemo božič, 
poslušamo to vabilo Janeza Krstnika. Bog je vedno izražal vročo 
željo, da bi bil pri svojih otrocih. Tudi mi pogosto čutimo željo, 
da bi ga srečali, da bi bil ob nas na poti življenja, da bi nas 
preplavljala njegova luč. Da pa bi lahko stopil v naše življenje, 
moramo odstraniti ovire. Ne gre več za to, da zravnamo ceste, 
temveč, da mu odpremo srce. 
Jezus sam našteva nekatere ovire, ki zapirajo naše srce: »tatvine, umori, prešuštva, 
pohlep, hudobija, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh …« Včasih 
so to zamere, predsodki, brezbrižnost do potreb tistih, ki so nam blizu, 
pomanjkanje pozornosti in ljubezni… 
Kako naj mu dejansko pripravimo pot? Tako, da ga prosimo odpuščanja. Morebiti 
je zvečer, preden zaspimo, najprimernejši trenutek, da se ustavimo, se ozremo na 
pretekli dan in ga prosimo odpuščanja. 
V veliko pomoč nam je lahko tudi osebna spoved, zakrament Božjega odpuščanja. 
To je srečanje z Jezusom, kateremu lahko darujemo vse storjene grehe. Iz 
spovednice odidemo odrešeni, z gotovostjo, da smo prenovljeni, in znova z 
veseljem odkrijemo, da smo pravi Božji otroci. 
Bog sam nam namreč s svojim odpuščanjem odstrani vsako oviro, »zravna cesto« 
in ponovno napolni naša srca z veseljem. 

Prošnje za vse potrebe: 

1. Pomagaj vsem, ki oznanjajo Božjo besedo, da bodo goreči kot Janez Krstnik, ki je 
klical k pokori in spreobrnjenju srca.  

2. Našim bolnim bratom in sestram daj veliko upanja, potrpljenja in notranjega miru; 
nam pa pomagaj, da bi jim bili v adventu še posebej blizu.  

3. Daj v adventu naši družini toliko moči, da bomo našli več časa za pogovor in 
molitev. 

4. Nebeški Oče, pomagaj nam, da bomo odkrili vrednost duhovne priprave na 
Jezusovo rojstvo.  

Zmolimo OČE NAŠ IN DESET ZDRAVAMARIJ in dodajmo 
skrivnost veselega dela rožnega venca: Ki si ga Devica v 

obiskovanju Elizabete nosila! 

(Oče ali mati): GOSPOD NAJ NAS IN NAŠ DOM BLAGOSLOVI, 
(se pokrižamo) IN NAM POMAGA, DA BOMO NOTRANJE 

PRIPRAVLJENI DOŽIVELI BOŽIČNE PRAZNIKE. AMEN. 

MARIJA ROMARICA - Marijin kip ves adventni čas roma po naših domovih. Ob 
njem se družina zbere pri adventni molitvi (seveda lahko tudi povabite sosede 
ali prijatelje). Pripravljen je list, na katerega se lahko vpišete. 

Adventna taizejska molitev bo v petek, 12. decembra 2014 ob 20. uri v 
celjski stolnici sv. Danijela. Mladi, lepo vabljeni. 

Dom sv. Jožef Celje, vabi na adventno duhovno obnovo - Advent nas 
opominja, da ima vse v našem življenju svoj čas. Čas pričakovanja je bistvenega 
pomena, da se ustavimo, premislimo, vrednotimo, predvsem pa, da se 
odločimo, da sprejmemo »Kralja, ki prihaja«. Sobota, 13. decembra, od 9.30 
do 13. ure. Vodi: Janez Puhan CM, Prijave na: 059-073-800 in info@jozef.si 

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 €. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 7. december 

2. adventna nedelja, 

Ambrozij (Ambrož), škof, c.u. 

     800  †† Franc in Urška Krajšek 
   930  †† čebelarji in za blagoslov čebelarjev 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Franc Respet 

PONEDELJEK, 8. december 
Brezmadežno spočetje DM 

   800   † Marija Pristovšek 
1800   †† Plajnšek in Zakelšek 

TOREK, 9. december 
Valerija, mučenka 

     800   v čast sv. Florijanu 
1800   † Franci Druks, (30. dan) 

SREDA, 10. december 
Loretska Mati Božja 

   800   ††Franci in Terezija Smolej 
1800   †† Jožefa in Fabijan Krivonog,  
               Jože Guček in sorodniki 

ČETRTEK, 11. december 
Damaz I. papež  

   800   †† Štefan, starši in sorodniki 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 12. december 
Devica Marija iz Guadalupe 

     800  † Marija Pristovšek 
1800   † Franci Druks 

SOBOTA, 13. december 
Lucija, devica 

   800    † Tilčka Žnidar 
1800  v čast nazareški družini po namenu 

NEDELJA, 14. december 

3. adventna nedelja, 

Janez od Križa, duhovnik, c.u. 

     800  †† Terezija in Štefan Luževič 
   930  †† Ladislav in Terezija Gaberšek 
1800   † Marija Pristovšek 
1030   Tremerje: †† Horjak in Zupanc 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 

 


