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Iz Matejevega evangelija (Mt 3,1-12) 
Tiste dni pride Janez Krstnik in pridiga v judejski puščavi: »Spreobrnite se, zakaj 
nebeško kraljestvo se je približalo.« Bil je namreč tisti, ki ga je napovedal prerok 
Izaija, ki pravi: ‚Glas vpijočega v puščavi: Pripravite pot Gospodovo, izravnajte 
njegove steze!‘  
Janez pa je imel obleko iz velblodje dlake in usnjen pas okoli ledij in njegova jed so 
bile kobilice ter divji med. Tedaj je prihajal k njemu Jeruzalem in vsa Judeja in vsa 
pokrajina ob Jordanu; spovedovali so se svojih grehov ter se mu dajali krstiti v 
Jordanu. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu mnogo farizejev in saducejev, 
jim je rekel: »Gadja zalega, kdo vas je učil, da ubežite prihodnji jezi? Obrodite torej 
vreden sad pokore in ne govorite sami pri sebi: ‚Abrahama imamo za očeta.‘ Zakaj 
povem vam, da more Bog iz teh kamnov Abrahamu otroke obuditi. Že je sekira 
nastavljena drevesom na korenino; vsako drevo torej, katero ne rodi dobrega sadu, 
bo posekano in vrženo v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spokorili; ta pa, ki 
pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu obuvalo sezul; 
on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Velnico ima v roki in svoje gumno bo 
očistil in spravil pšenico v svojo žitnico, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« 

Sveti Nikolaj – Miklavž, 6. december - Prvi datum, ki si ga mnogi otroci zapomnijo, 
je 6. december, god sv. Miklavža, kakor pravimo sv. Nikolaju, ki je bil v 4. stoletju 
škof v mestu Mira v Mali Aziji. Po ljudskem običaju hodi na predvečer svojega godu 
ta svetnik s svojim spremstvom od hiše do hiše in prinaša pridnim otrokom darila, 
porednim pa šibe.  

Pri nas bo miklavževanje že v nedeljo, 4. decembra ob 17. uri v cerkvi Sv. Miklavža! 

Brezmadežno spočetje Device Marije, 8. december - Marija je bila že takoj od 
spočetja naprej obvarovana izvirnega greha. Tu mislimo na tista neurejena grešna 
nagnjenja, ki pripeljejo v resnične osebne grehe: nestrpnost, nevoščljivost, 
sovraštvo, ošabnost, nečistost. Tajo je bila pripravljena za vredno mater svojemu 
Sinu. Ker je bila polna milosti in brez greha, je lahko opravljala dela ljubezni do Boga 
in bližnjega. Da je bila Marija zares »milosti polna«, vemo iz angelovega pozdrava. 
Bila je prosta slehernega greha. Bodimo Brezmadežni podobni tudi mi in varujmo 
svoje življenje pred slehernim grehom. 
Na praznik se bomo pripravljali s tridnevnico, ki jo bomo začeli v ponedeljek. 

Adventna taizejska molitev bo v petek, 9. decembra ob 20. uri v celjski stolnici. 
Ves čas bo priložnost za sv. spoved. Mladi, lepo vabljeni. 

Verski tisk: Naročnine za leto 2017: Družina – 101,40 € (če plačamo do konca jan. 
2017 pa 98,80 €), Ognjišče – 30,90 €, Prijatelj – 11,70 €, Misijonska obzorja – 9 €, 
Mohorjeva družba (šest trdo vezanih knjig) – 46 €, Mohorjev koledar – 17,50 €. 
Na razpolago je Marijanski koledar (2,5 €) in Družinska pratika (5,50 €). 

Evropska državljanska pobuda za zaščito zakonske zveze in družine  

MAMA, OČE IN OTROCI  

Podprimo družino in zakonsko zvezo v Evropi:  
Zakonska zveza – trajna in zvesta skupnost med moškim in žensko z namenom 

osnovanja družine. Družina – oče, mama in njuni otroci. Družinski odnosi –razmerja 

med dvema zakoncema, med staršema in njunimi otroki.  

Da, podpiram zahtevo za EU ureditev, ki bo opredeljevala pomen zakonske zveze in 

družine: zakon je zveza med moškim in žensko, družina temelji na poroki in/ali 

potomstvu. 

Pobudo lahko podpišete pred cerkvijo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 5. december 
Katarina Laboure, redovnica 

     800   na čast Fatimski Materi Božji za zdravje 
1800   † Pavel Bokal (30. dan) 

TOREK, 6. december 
Nikolaj (Miklavž), škof 

     800   v čast nedolžnih otrok 
 1800  po namenu 

SREDA, 7. december 
Ambrož, škof, c. uč. 

   800   Bogu v zahvalo 
1800  † Frida Baksa 

ČETRTEK, 8. december 
Brezmadežno spočetje DM 

   800  †† Veronika in Alojz Zakelšek 
1800  † Cvetko Konec (8. dan) 

PETEK, 9. december 
Valerija, mučenka 

     800  † Albina Žvab 
1800  za nerojene otroke 

SOBOTA, 10. december 
Loretska Mati Božja 

     800  † Frančiška Svet 
1800  †† Terezija in Štefan Luževič 

NEDELJA, 11. december 

3. adventna nedelja 

Damaz I., papež 

     800  †† Štefan, starši in sorodniki ter †† Erjavc 
   930  †† čebelarji in Henrik Peternelj 
1800  † Marija Franc 
1100  Tremerje: po namenu 

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


