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3. adventna nedelja 
 

Advent je čas, ko bi se naj kristjani pogosto zazirali sami vase in se z vso 
iskrenostjo spraševali: Kdo sem in kaj? Trs, ki ga veter maje? Človek, oblečen v 
mehka oblačila?  
Težko se je priboriti do svoje lastne podobe, do take podobe, kot jo želi in jo od 
nas pričakuje Bog, neskončna popolnost, in Kristus, vidna podoba nevidnega 
Boga. Res, da smo ustvarjeni po Božji podobi, toda ta Božja podoba v nas se je 
nekje v meglenosti skorajda izgubila. Moral je priti Kristus, da jo znova odkrije 
in dvigne v luč Božje bližine. Toda ne sam, temveč z našim pristankom in z 
našim sodelovanjem. Janez Krstnik je Kristusu pripravljal pot. Ker ni bil trs, ki 
ga veter maje. Ker ni bil človek, oblečen v mehka oblačila. Ker je bil značaj. Ker 
je bil lik popolnega človeka, kakor ga je zahteval tisti čas.  

Alpe Adria izmenjava Luči  miru iz Betlehema 

V Celju bo v soboto, 20. decembra mednarodno srečanje odraslih 
skavtov iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije 'Alpe Adria izmenjava 
Luči miru iz Betlehema. Gre za srečanje, ki vsako leto pred božičem 
poteka v drugi državi z namenom širjenja miru med narodi in je del 
vseslovenske skavtske akcije ,Luč miru iz Betlehema'. Srečanje, 
katerega organizirajo bratovščine odraslih skavtov celjske škofije, se bo 
začelo v vojašnici Slovenske vojske, nadaljevalo z ogledom mestnih 
znamenitosti in vrhunec doseglo s sveto mašo ob 12 .45, ki jo bo daroval 
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Pri maši bo prepeval naš župnijski 
zbor Sv. Cecilije. Lepo vabljeni! 

Poslanica PRINAŠAM LUČ, PODARJAM MIR  - Danes je na svetu preveč 
teme, zla, sovraštva, krivic, nasilja. Na svetu ni miru. Posvetimo v to temo 
okrog nas in v nas z lučjo vere, dobrote, pravičnosti, upanja, ljubezni.  Jezus 
Kristus, ki se je rodil v Betlehemu, je prišel na svet, da nam prinese luč, da 
tudi mi postanemo luč. Ogenj ljubezni naj razsvetli  in ogreje vsa naša srca. 
Mir je le v čistem, svetlem srcu, v srcu, ki ljubi. Miru ne moremo kupiti. 
Lahko ga sprejmemo, lahko ga podarimo. Mir je dar Luči.  
Dragi skavti, dragi sosedje, bodimo resnično bratje in sestre med seboj. 
Prinašajmo luč veselja, sprejetosti, dobrote. Podarimo in sprejmimo mir. 
Odgovorni smo zanj. Ohranili ga bomo le, če ga bomo širili.  

Božična devetdnevnica – V torek se začne božična devetdnevnica. K večerni 
maši še posebej vabljeni otroci, mladi in starši, torej družine.  

Luč miru iz Betlehema 2014 - V našo župnijo bodo Luč miru prinesli skavti 

prihodnjo nedeljo.  Na razpolago bodo svečke in vložki za svečke. 

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo  

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 €. 

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.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 15. december 
Marija di Rossa, reovnica 

   800   za zdravje in uspešno operacijo 
1800   † Jožef Marodi in v dober namen 

TOREK, 16. december 
Adelajda, kraljica 

     800   za zdravje in uspešno operacijo 

1800   po namenu in za ozdravljenje 

SREDA, 17. december 
Vivijana, opatinja 

   800   † Franc Kelner (8. dan) 
1800   † Ludvik Kamplet in v zahvalo 

ČETRTEK, 18. december 
Vunibald, opat  

   800   † Jožef Marodi 
1800  † Cecilija Fajs (obl.) 

PETEK, 19. december 
Urban V., papež 

     800  † Marija Pristovšek 
1800   † Ivan Stepišnik (30. dan) 

SOBOTA, 20. december 
Dominik, opat 

   800    †† starši in vsi iz družine Pasar 
1800  † Marija Strahovnik (30. dan) 

NEDELJA, 21. december 

4. adventna nedelja, 

Peter Kanizij, duhovnik, c.u. 

     800  †† Anton in Branko Šket 
   930  †† Marija in Zvone Mlakar 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: †† Anica in Leopold Lipovšek 
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