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29. november 2015 – 48 – 
1. adventna nedelja 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »In znamenja bodo na soncu in luni in 
zvezdah in na zemlji bo med narodi stiska in zmeda zaradi bučanja morja in valov. 
In ljudje bodo koprneli od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet; 
zakaj nebeške sile se bodo majale. In takrat bodo videli Sina človekovega priti na 
oblaku z veliko močjo in slavo. Ko pa se bo to začelo goditi, se ozrite kvišku in 
vzdignite glave; zakaj vaše odrešenje se približuje. 
Varujte se pa, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo in skrbmi 
tega življenja in da tisti dan ne pride nad vas nenadoma kakor zanka; kajti prišel 
bo čez vse, ki prebivajo po vsej zemlji. Čujte torej vsak čas in prosite, da bi vsemu 
temu, kar se bo godilo, mogli ubežati in stopiti pred Sina človekovega.« 

Lukov evangelij 21,25-28.34-36 

Nedelja Karitas: Bog povrni za današnjo nabirko, ki je namenjena za potrebe 
škofijske in župnijske Karitas. Hvala tudi za vse darove skozi vse leto; še posebej 
pa Bog povrni vsem sodelavcem Karitas za prostovoljno in nesebično delo.  

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.  

Miklavževo obvestilo: Dragi otroci, ker ste bili tudi letos bolj ali manj 
pridni, vas vabim, da me obiščete  v soboto, 5. decembra 2015, v cerkvici na 

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

Sveta maša za čebelarje: Prihodnjo nedeljo, 6. decembra bo ob 9.30 sveto 
mašo za čebelarje daroval g. škof dr. Stanislav Lipovšek. 

Verski tisk: Naročnine za leto 2015: Družina 98,80 € (če plačamo do konca 
januarja 2016 pa 96,20 €), Ognjišče (29,70 €), Prijatelj (11,70 €), Misijonska 
obzorja (9 €), Mohorjeve knjige (46 €), Magnificat  (55,80 €), Mavrica (37 €). 
Na razpolago je Pratika (5,50 €), Marijanski (2 €) in stenski koledar (0,70 €). 

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. 

Marija romarica bi rada prišla tudi v Vaš dom. S svojim prihodom ga bo posvetila, 

saj prinaša Gospoda Božjega Sina. Naredila ga bo svetlega, toplega in prazničnega. 

Pomagala Vam bo moliti ob adventnem vencu in v vašo družino bo po molitvi 

prihajala dobrota in mir. Povabljeni, da Marijo vzamete zvečer, z njo molite in jo 

naslednji dan do sv. maše prinesete v cerkev ali predate naslednji družini. 

Otroci ste povabljeni, da se v adventu potrudite za dobra dela. Po maši boste dobili 

lističe, na katere boste čez tedna zapisovali opravljena dobra dela. Popisane lističe 

prinesite naslednjo nedeljo in z njimi bomo Jezusu pripravljali mehko ležišče. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 29. november 
1. adventa nedelja 
- nedelja Karitas 
Filomen, mučenec 

     800  za rajne 
   930  † Rozalija Hajnšek (obl.) 
1800    po namen 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike    

PONEDELJEK, 30. november 
Andrej, apostol 

     800  † Marija Knez (30. dan) 
1800   po namenu 
           za rajne 

TOREK, 1. december 
Karel de Foucauld, redovnik 

     800  †† 2 Srečka in Marija Juh,  
                Martin in Marija Trobiš 
1800   †† 2 Alojza in Marija Hren, sestre Ana, 
                Vida in Terezija ter ostali sorodniki 

SREDA, 2. december 
Bibijana, mučenka 

     800  Mariji v Zahvalo 
1800    po namen 

ČETRTEK, 3. december 
Frančišek Ksaver, duhovnik 

    800  †† starši Tuhtar, sestre in bratje  
           ter vsi †† Koren 
1800   ni namena 

PETEK, 4. december 
Janez Damaščan, duh., c. uč. 

     800 ni namena 
1800   ni namena 

SOBOTA, 5. december 
Saba, opat, puščavnik 

     800  ni namena 
1800   † Feodor Uranič 
1700   Miklavž: ni namena 

NEDELJA, 6. december 

2. adventa nedelja 

Nikolaj (Miklavž), škof 

     800  †† Marija in Alojz Feuš,  
                Marija in Anton Golobič 
   930  † Henrik Peternel, za zdravje čebelarjev  
                in medeno letino 
  930    v zahvalo, za zdravje in Božji blagoslov 
1800   v čast Sv. Miklavžu po n amenu 

1100   Tremerje: †† Jože Bezgovšek  
                                     in družina Hriberšek 

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

 


