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Iz Matejevega evangelija (Mt 11,2-11) 
Ko pa je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih, je poslal svoje učence, da bi mu 
rekli: »Ali si ti, kateri mora priti, ali naj drugega čakamo?« In Jezus jim je 
odgovoril: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo 
in hromi hodijo, gobavi se očiščujejo in gluhi dobivajo sluh, mrtvi se obujajo in 
ubogim se blagovest oznanja; in blagor mu, kdor se nad menoj ne spotakne.« Ko 
pa so ti odhajali, je začel Jezus ljudstvu govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v 
puščavo? Trst, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Človeka, oblečenega v 
mehka oblačila? Glejte, kateri nosijo mehka oblačila, so v kraljevih hišah. Ali kaj 
ste šli gledat? Preroka? Dà, povem vam, več ko preroka. Zakaj ta je tisti, ki je o 
njem pisano: ‚Glej, pred tvojim obličjem pošiljam svojega glasnika, ki ti bo 
pripravljal pot pred teboj.‘ Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni vstal 
nobeden večji ko Janez Krstnik; in vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu 
večji od njega. 

VESELJE PRIČAKOVANJA IN DANAŠNJI TRENUTEK 

Vsak večer prižigamo sveče,  
nocoj bomo prižgali tretjo. 

Drobni plameni spremljajo našo molitev,  
ko se pripravljamo na praznovaje Rojstva. 
Venec, sveče in molitev so znamenje vere.  

Živimo pa vsak zase, ne izgorevamo v ljubezni,  
ki bi  ljudem oznanjala naše veselo oznanilo. 

Smo le luč pod mernikom, skrita, komaj brleča.  
Luč pa je, da sveti ljudem. 
Molili bomo ob tej sveči,  

da bi naše življenje zažarelo v ljubezni,  
kot zažari žlahtni kamen,  

če se vanj ujame sončni žarek. 

Božična devetdnevnica - Začela se bo v petek, 16. decembra. Iz naših grl in 
src bo zadonel klic: »Kralja, ki prihaja, pridite molimo!« Peli ga bomo na začetku 
jutranje in večerne maše. K devetdnevnici vabljeni vsi, še zlasti prvoobhajanci 
in birmanci! 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 12. 12. 2016 ob 19. 
uri. Vsi člani, lepo vabljeni! 

Luč miru iz Betlehema 2016 - 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 2017: Družina – 101,40 € (če plačamo do konca 
jan. 2017 pa 98,80 €), Ognjišče – 30,90 €, Prijatelj – 11,70 €, Misijonska obzorja 
– 9 €, Mohorjeva družba – 46 €, Mohorjev koledar – 17,50 €. 
Na razpolago je Marijanski koledar (2,5 €) in Družinska pratika (5,50 €). 

Glasba na hribu, koncert adventnih pesmi - Zbor Slovenske filharmonije, 
pod umetniškim vodstvom Martine Batič.  
Koncert bo v nedeljo, 18. decembra, ob 18. uri, v cerkvi Sv. Jožefa Celje.  
Vstop je prost - vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 12. december 
Devica Marija iz Guadalupe 

     800   v čast in zahvalo Bogu 
1800   † Vojmir Žučko (30. dan) 

TOREK, 13. december 
Lucija, devica, mučenka 

     800   po namenu 
 1800  † Matilda Guček 

SREDA, 14. december 
Janez od Križa, duh., c. uč. 

   800   po namenu 
1800  †† Feodor Uranič in straši Uranič - Cvetko  

ČETRTEK, 15. december 
Marija di Rossa, redovnica 

   800  † Frančiška Svet 
1800  † Cecilija Fajs (obl.) 

PETEK, 16. december 
Adelajda, kraljica 

     800  † Rozina Cvetrežnik 
1800   †† Veronika in Alojz Zakelšek 

SOBOTA, 17. december 
Viviana, opatinja 

     800  †† Stanka  in Leopold Razboršek 
1800  †† Stanislav Svenšek in Marija Strahovnik 

NEDELJA, 18. december 

4. adventna nedelja 

Vunibald, opat 

     800  †† Peter in Frančiška Čremožnik 
   930  †† iz družine Gaberšek 
1800  po namenu Zadnikar in Žumer 
1100  Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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