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1. adventna nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 13,33-37) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride 
čas! Tako bo kakor s človekom, ki je zapústil svoj dom in šel na potovanje. Svojim 
služabnikom je izróčil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naróčil, naj 
čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar zvečer, opolnoči, ob 
petelinjem petju ali ob zori da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar 
pravim vam, pravim vsem: Čujte!« 

 Advent - priprava za božič 
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. 

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.  

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 Brezmadežne vabijo sestre FMM vse dobrotnike k večerni sveti 
maši in potem na srečanje in pogostitev. 

Sveta maša za čebelarje: Prihodnjo nedeljo, 10. decembra bo ob 9.30 sveto 
mašo za čebelarje daroval br. Luka Modic 

Verski tisk: Naročnine za leto 2018: Družina 104 € (če plačamo do konca 
januarja 2018 pa 101,40 €), Ognjišče 32 €, Prijatelj11,70 €, Misijonska obzorja 
9 €, Mohorjeve knjige 46 €. 
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. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. december 

1. adventna nedelja,  
nedelja Karitas 

Frančišek Ksaver 

   800  †† Marija in Alojz Feuš,               
           Marija in Anton Golubič 
   930 †† Veronika Novak in sorodniki 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100    Tremerje: za dobrotnike cerkve 

PONEDELJEK, 4. december 
Barbara, mučenka 

   800   v čast Mariji pomagaj za zdravje 
1800  †† iz družine Corl 

TOREK, 5. december 
Saba, opat, puščavnik 

   800  ni namena 
1800  †† Rok Gobec in Janez Cvelher 

SREDA, 6. december 
Nikolaj (Miklavž), škof 

   800  ni namena 
1800  † Hinko Zupanc 
1800  † Matjaž Križnik 

ČETRTEK, 7. december 
Ambrozij, škof, c. uč. 

   800  po namenu 
1800  po namenu 

PETEK, 8.december 
Brezmadežno spočetje  

Device Marije 

  800  ni namena 
1800  †† Angela Cvetnič in sorodniki 
1800  za dobrotnike sester FMM 

SOBOTA, 9. december 
Valerija, mučenka 

   800   za zdravje in v dober namen 
1800  †† Pelko, za duše v vicah in po namenu 

NEDELJA, 10. december 

2. adventna nedelja 

Loretska Mati Božja 

   800  †† Štefanija in Anton Založnik,  
           Štefanija Vaupotič, Tonči Založnik  
           in Marija Rakovnik 
   930  † Angelca Pirtovšek 
   930  ††  čebelarji in Henrik Peternel 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100    Tremerje: † Franc Respet 

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


