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1. adventna nedelja 

 

Iz Matejevega evangelija (Mt 24,37-44) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kakor pa je bilo v Noetovih dneh, tako bo 
tudi ob prihodu Sina človekovega. Kakor so namreč v dneh pred potopom jedli in 
pili, se ženili in možili do dne, ko je Noe šel v ladjo, in niso opazili, dokler ni prišel 
potop in uničil vseh: tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Takrat bosta dva na 
polju: eden bo sprejet, drugi puščen; dve bosta na kamnu mleli: ena bo sprejeta, 
druga puščena. Čujte torej, ker ne veste, katero uro pride vaš Gospod. To pa vedite, 
da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, čul in bi ne pustil spodkopati 
svoje hiše. Zato bodite tudi vi pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin 
človekov.« 

 Advent - priprava za božič 

Pomembno je, da se v življenju ustavimo in da razmislimo o svojem duhovnem 

življenju in svojem odnosu do Boga in bližnjega. 

Latinska beseda »adventus« pomeni »prihod«. V krščanskem jeziku se to nanaša na 

prihod Jezusa Kristusa. Cerkvena liturgija imenuje advent vse štiri tedne pred božičem 

in jih pojmuje kot priložnost za pripravo na Gospodov prihod z upanjem in kesanjem. 

Liturgična barva za ta čas je vijoličasta, kar pomeni spokornost. 

Adventni čas je za kristjane poseben čas, ker nas vabi, da se spomnimo na preteklost, 

nas spodbuja, da živimo v sedanjosti in da se pripravimo na bodočnost. 

- Spominjati se preteklosti: Praznovati in premišljevati o Jezusovem rojstvu v 

Betlehemu. Gospod je že prišel in se rodil v Betlehemu. Utelesil se je, postal človek, 

poln skromnosti in uboštva. Prišel je kot kdorkoli od nas, človek med ljudmi. To je bil 

njegov prvi prihod. 

- Živeti v sedanjosti: Kar pomeni, da vsak dan našega življenja doživljamo »prisotnost 

Jezusa Kristusa« v sebi in da je On po nas prisoten v svetu. Živeti v pravičnosti in 

ljubezni, vselej budni; hoditi po Gospodovi poti. 

- Priprava na bodočnost: Pripravimo se na »parusijo«, to je na drugi prihod Jezusa 

Kristusa v veličastvu njegove slave. Tedaj bo prišel kot Gospod in Sodnik vseh narodov 

in bo nagradil z Nebesi vse, ki so v Njega verovali in živeli kot zvesti otroci Gospodovi 

in dobri bratje drugim. Čakamo na Njegov veličasten prihod, ki nam bo prinesel 

odrešenje in večno življenje brez trpljenja. 

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. 

Današnja nabirka je namenjena za potrebe Župnijske in Škofijske Karitas in jo 
toplo priporočamo. 

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.  

Sveti Miklavž prihaja: Miklavževanje bo v cerkvi Sv. 
Miklavža na v nedeljo, 4. decembra 2016 ob 17. uri. Zberemo 
se ob 16. uri pred župniščem na Bregu, potem pa nas bodo 
skavti popeljali k cerkvi Sv. Miklavža.  
Sveti Miklavž bo vesel vsakega vašega daru! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. november 

1. adventna nedelja, 
nedelja Karitas 

Modest in Virgil, ap. Karantanije 

     800  †† Peter in Frančiška Čremožnik 
   930  †† starši Krulec ter iz druž. Amon - Selšek 
1800  † Franc Rozman 
1100  Tremerje: ††  Franc Ojstršek (obl.)  
           in Jože Bezgovšek                         - za pokojne 

PONEDELJEK, 28. november 
Katarina Laboure, redovnica 

     800   † Rozina Cvetrežnik 
1800   †† iz družine Vampelj                 - za pokojne 

TOREK, 29. november 
Cecilija, devica, mučenka 

     800   za pokojne 
 1800  za ozdravitev družinskega debla 

SREDA, 30. november 
Andrej, apostol 

   800   za pokojne 
1800  † Rozalija Hajnšek (obl.) 
1800  † Terezija Robnik (obl.) 

ČETRTEK, 1. december 
Karel de Foucauld, redovnik 

   800  po namenu 
1800  † Jana Potočnik 

PETEK, 2. december 
Bibijana, mučenka – prvi petek 

     800  † Franc Pušnik (obl.) 
1800  † Jana Potočnik 

SOBOTA, 3. december 
Frančišek Ksaver  – prva sobota 

     800  †† Goličnik in Plevnik 
1800  †† Peter in Frančiška Čremožnik 

NEDELJA, 4. december 

2. adventna nedelja 

Janez Damaščan, duh., c. uč. 
Barbara, mučenka 

     800  †† starši Štefanija in Anton  
           ter brat Tonči Založnik, Štefanija Vaupotič 
   930  †† Franc Rozman 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: ††  Danijela Turk 
1700  Sv. Miklavž: po namenu 
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