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4. adventna nedelja 

 

Sveti večer - V sredo je prvi sveti večer - začetek praznovanja Gospodovega 
rojstva. Blagoslovili bomo svoje domove in molili ob jaslicah. Polnočnica za 
otroke in družine z majhnimi otroki bo v župnijski cerkvi ob 21. uri. Ob 22. uri 
bo polnočnica v Tremerjah. Ob polnoči bo glavna polnočnica v župnijski cerkvi. 
Pred to sveto mašo bo »božičnica«, ki jo pripravljajo naši pevci.  

Nabirka današnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo . 

Ob 400-letnici posvetitve naše cerkve smo izdali knjigo 

KAPUCINSKI SAMOSTAN s cerkvijo sv. Cecilije CELJE. 

Knjiga obsega 200 strani. V prvem poglavju je predstavljen 

kapucinski red in njegov prihod v Celje. Drugo poglavje opisuje 

življenje in delovanje samostana v teku stoletij, kot je to popisano 

v samostanski kroniki. Tretje poglavje obravnava nekatere izraze 

naše vernosti, ki so bile značilne za dejavnost samostana; tu gre za 

tradicionalno tridnevno češčenje Najsvetejšega, za zelo razširjeno 

bratovščino sv. Uršule, za Frančiškov svetni red ter za praznovanje Porcijunkule, ki 

ima dolgo in bogato tradicijo in je še danes največji shod v celjski škofiji. Samostan 

je bil vrsto let tudi vzgojna hiša za mlade redovnike, noviciat, še dalj časa pa hiša 

za interni študij filozofije in teologije. Leta 1960 je samostanska cerkev postala 

obenem župnijska. Pastoralno delo se je v mladi župniji hitro razcvetelo, čemur so 

veliko pripomogle posamezne skupine vernikov, od ministrantov in pevcev ter 

bralcev do biblične in zakonske skupine ter skavtov. V novejšem času dejavnost 

samostana in župnije poživljajo še sestre frančiškanske Marijine misijonarke. Pri 

predstavitvi župnije seveda ne moremo mimo podružnic sv. Luka in sv. Miklavža, 

prav tako se ne moremo izogniti grobiščem žrtev povojnih pobojev. V zadnjem 

poglavju se v obliki krajših biogramov zvrsti trideset kapucinov, ki so krajši ali 

daljši čas živeli in delovali v Celju in dejavnosti samostana dali svoj značilen pečat.  

400 let božjega svetišča, 400 let vernosti naših prednikov, 400 let veselja in tegobe, 

400 let uspehov in porazov, to je bilo in je življenje na obrobju celjskega mesta. To 

je naša skupna preteklost in sedanjost; smemo se je veseliti in nanjo biti ponosni, 

od tu gremo naprej v prihodnost. Naj bi ta knjiga, ki vsaj bežno skuša vse to zajeti, 

našla pot v vsako družino v župniji, lahko je prav primerno darilo za božične 

praznike.   

4. adventna  nedelja 

Zberemo se pri adventnem vencu, ki je nameščen na prostoru, kjer 
bodo pozneje postavljene jaslice.  

Bogoslužje začnemo z znamenjem križa, nato preberemo molitev. 
Med posameznimi besedili lahko pojemo ali poslušamo adventne 
pesmi.   

MARIJA, MATI ADVENTA 

Moja najlepša zamisel, pravi Bog, je moja Mati. Manjkala mi je Mati in ustvaril sem 
jo. Ustvaril sem si Mater, preden mi je ona podarila življenje. Tako je bilo bolj 
varno. Zdaj sem čisto zares človek kakor vsi ljudje. Ničesar jim nimam zavidati, kajti 
imam Mater. Pravo Mater. Ona mi je manjkala. Moji Materi, pravi Bog, je ime 
Marija. Njena duša je brez vsakega madeža in polna milosti. Njeno telo je deviško 
in obdano s tako lučjo, da se je na zemlji nikoli nisem naveličal gledati, jo poslušati 
in občudovati. Moja Mati je lepa, tako lepa, da moje srce ob njej ni čutilo 
domotožja po nebeškem sijaju, ki sem ga bil zapustil. Čeprav so me na rokah nosili 
angeli - povem, kar je res, pravi Bog - ta še zdaleč ne dosega toplega naročja 
Matere, verjemite mi. (Michel Quoist) 

Iz evangelija 4. adventne nedelje – Mt 1, 18 - 21 (prebere oče ali mati): 
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z 
Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča 
od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je 
sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal 
Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje 
žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.  Rodila bo sina in daj mu ime 
Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«  
 
Eden od članov družine prebere naslednjo pesem:  

Naj bom prostor, kamor te bo Marija položila. 

Naj bom zvezda, ki bo vse razveselila. 

Naj bom hlev, kjer se bo duša odpočila. 

Naj bom vonj, ki bo Očetu vonj kadila. 

Naj bom mir, kjer se bo ta skrivnost rodila.     

s. Andreja Godnič 
 

http://timoart.com/galary/bw/misc-3.htm


 

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... 
 

Tone Pavček:   

»Ko se rodi otrok, se krog neba razširi!« Človek, vpet v tok vsakdanjih skrbi in 
omejenosti, se naenkrat zave, da je del skrivnostne verige življenja. Ste že kdaj 
držali v rokah novorojenčka? Njegovi drobni prstki se ovijejo okrog naših in ko se 
zazremo v njegove zaupljive in zvedave oči, se mora še tako trdemu človeku 
premakniti srce, ga prevzeti nežnost. Otrok je čist, kliče nas k svetosti. Ob njem 
nehote pomislimo, da ga ne smemo prizadeti ali razočarati. O čem sanjajo vaši 
otroci? Mar ne o ljubezni, ki se razdaja, o brezmejni pripravljenosti na žrtvovanje, 
o dobroti, ki ne šteje? Otrok sanja o velikodušnosti, plemenitosti, svetosti svojih 
staršev. Ne razočarajte svojih otrok! Ni bolj zahtevnega, kot so sanje otrok o 
njihovih starših. Če pomislite na to, boste spoznali, da vas otroci kličejo k svetosti. 

Moli mama: 

Blagor tistim, ki cenijo družinsko in prijateljsko ljubezen nad vse, kajti njih je 
nebeško kraljestvo. Blagor tistemu očetu in tisti materi, ki sta vedno odprtih rok do 
trmastega sina ali hčerke – zakaj potolažena bosta. Blagor tistim, ki obravnavajo 
sošolce, sodelavce in podrejene spoštljivo in dostojno, zakaj ti bodo usmiljenje 
dosegli. Blagor tistim, ki so pripravljeni narediti prvi korak na poti odpuščanja in 
sprave, zakaj ti bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so usmiljeni do družin v težavah 
in ki nudijo podporo parom, ki ne znajo sami rešiti svojega zakona, zakaj njih je 
nebeško kraljestvo. Očenaš, Zdravamarija… 
 
Vsak izmed družinskih članov pove prošnjo s svojimi 
besedami, drugi odgovarjajo: prosimo te, usliši nas! 
 
Voditelj molitve moli naslednjo molitev: 
Gospod, naš Bog, kmalu bomo slavili rojstvo Luči, 
Jezusa, tvojega Sina. Prosimo te, naj v njem 
spoznamo tvojo dobroto in milost in naj njegova 
podoba sveti v nas z vsem sijajem zdaj in vekomaj. 
Amen. 
 
Slava Očetu in Sinu…  

Nabirka današnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo . 

Luč miru iz Betlehema 2014 - Za Tvoj dar mi je ____ mar 
Na razpolago so svečke in vložki za svečke. 

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 €.  

Vsi bratje kapucini vam želimo lepo adventno pripravo, da bi lahko dneve 
božičnega praznovanja preživite v miru, veselju in radosti ob novorojenem 

Božjem Sinu. Naj se utrdijo družinske, občestvene in prijateljske vezi. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 22. december 
Frančišek Cabrini, red. ustan. 

   800   †† Minka in Franc Pirš 
1800   † Marija Pristovšek 

TOREK, 23. december 
Janez Kancijan 

     800  †† iz družine Puc 

1800  †† Jože Ojsteršek in sorodniki 

SREDA, 24. december 

Adam in Eva, prastarši 

Sveti večer 

   800   † Ferdinand Selšek (obl.) 
2100   po namenu 
2200   Tremerje: †† mama Marta in iz družine 
                                  Potočnik, Vrečar in Strnad 

ČETRTEK, 25. december 

BOŽIČ 
- Gospodovo rojstvo  

0000  † Justina Kragolnik 
   800  †† iz družine Kač 
  930  †† Ivan in Marjan Palir ter iz druž. Krznar 
1800   † Stanislava Kunej 
1030   Tremerje: † Jože Bezgovšek 

PETEK, 26. december 
Štefan – Dan samostojnosti 

     800  †† Štefan, starši in sorodniki 
1800   † Štefanija Vaupotič 

SOBOTA, 27. december 
Janez, apostol, evangelist 

   800    †† Ivan, Anton, Alojz in Vincenc Belaj 
1800  † Marija Gostečnik 

NEDELJA, 28. december 

Sveta Družina 

Nedolžni otroci, muč. 

     800  †† Helena in Franc Levec 
   930  †† Jerko in Ivanka Železnik 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † Franc Šarlah 

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