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2. adventna nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,1-8) 
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri preroku 
Izaíju: 
»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas 
vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« 
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje 
grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se 
mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo 
dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za 
menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklônil 
pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil 
z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« 

»Pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove steze« (Mr 1,3) 
 »Pripravite pot Gospodu!« Vsako leto, ko pričakujemo božič, 
poslušamo to vabilo Janeza Krstnika. Bog je vedno izražal vročo 
željo, da bi bil pri svojih otrocih. Tudi mi pogosto čutimo željo, da 
bi ga srečali, da bi bil ob nas na poti življenja, da bi nas preplavljala 
njegova luč. Da pa bi lahko stopil v naše življenje, moramo 
odstraniti ovire. Ne gre več za to, da zravnamo ceste, temveč, da mu odpremo srce. 
Jezus sam našteva nekatere ovire, ki zapirajo naše srce: »tatvine, umori, prešuštva, 
pohlep, hudobija, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh …« Včasih 
so to zamere, predsodki, brezbrižnost do potreb tistih, ki so nam blizu, pomanjkanje 
pozornosti in ljubezni… 
Kako naj mu dejansko pripravimo pot? Tako, da ga prosimo odpuščanja. Morebiti je 
zvečer, preden zaspimo, najprimernejši trenutek, da se ustavimo, se ozremo na 
pretekli dan in ga prosimo odpuščanja. 
V veliko pomoč nam je lahko tudi osebna spoved, zakrament Božjega odpuščanja. 
To je srečanje z Jezusom, kateremu lahko darujemo vse storjene grehe. Iz 
spovednice odidemo odrešeni, z gotovostjo, da smo prenovljeni, in znova z veseljem 
odkrijemo, da smo pravi Božji otroci. 
Bog sam nam namreč s svojim odpuščanjem odstrani vsako oviro, »zravna cesto« in 
ponovno napolni naša srca z veseljem. 

Luč miru iz Betlehema: Pustiva se VNETI  - V našo župnijo bodo Luč miru prinesli 
skavti prihodnjo nedeljo.  Na razpolago bodo svečke 
 

 

 

V noči na god sv. Miklavža je v celjski bolnišnici 
k Očetu odšel naš  

br. kapucin Robert Podgoršek.  

Pogreb bo v torek, 12. decembra 2017. 
Ob 12.30 sveta maša  

v župnijski cerkvi sv. Cecilije v Celju,  
ki jo bo daroval  

celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.  
Po maši so predvideni govori v cerkvi, 

ob 14.00 pa odhod izpred cerkve na Mestno 
pokopališče Celje, kjer bo zadnje slovo. 

Od ponedeljka, 11. 12., od 16.00 naprej bo ležal  
v naši cerkvi na Bregu v Celju. 

Pokojnega br. Roberta priporočamo v molitev. 
Gospod mu daj večni pokoj! 

Naj počiva v miru. 

Kapucin, br. Robert Podgoršek se je rodil v Mariboru na Studencih 3. julija 
1940 in bil krščen kot Slavko v župniji sv. Jožefa, 13. julija istega leta. Po 
končani osnovni šoli je ob priljubljenem kaplanu br. Metodu Jeršinu zaslišal 
Božji klic. Dva razreda srednje šole je končal na kapucinski gimnaziji v 
Osijeku na Hrvaškem, nato pa vstopil k bratom kapucinom v noviciat. Po 
enoletnem uvajanju v redovno življenje je 10. 8. 1958 naredil prve zaobljube 
in dokončal gimnazijo v Zagrebu. Po odsluženem vojaškem roku je 
nadaljeval s študijem teologije v Ljubljani. 17. 9. 1963 je izpovedal večne 
zaobljube v redu manjših bratov kapucinov, 29. 6. 1966 pa bil v mariborski 
stolnici posvečen v duhovnika. 

Sprva je bil provincijski tajnik, kmalu (1970) pa je nastopil službo župnika pri 
sv. Ceciliji v Celju, kjer je ostal do leta 1988, ko je bil poslan za izseljenskega 
duhovnika v Švico. Po 14 letih dela med zdomci se je vrnil v domovino in do 
2015 leta domoval v Škofji Loki. Zaradi zdravstvene nege po težki bolezni je 
bil začasno preseljen v oskrbo Doma sv. Jožefa v Celju. 

Br. Robert je bil povsod, kamor je bil poslan, zelo priljubljen. Kljub dolgotrajni 
bolezni se je na svoje duhovniško delo vedno skrbno pripravljal in ljudje so 
ga radi poslušali. Bil je dober pevec in organizator, predvsem pa vesel in 
srčen človek, ki je vsakega sprejel kot oče. Kot velik častilec sv. Pija iz 
Pietrelcine je v Škofjo Loko prinesel njegove relikvije in širil pobožnost njemu 
na čast. Naj mu sveti Pij izprosi večni mir in veselje pri Gospodu! 



 

 

ADVENTNI VENEC 

Adventni venčki različnih oblik in izvedb 
bodo krasili naša domovanja. In menim, 
da bi bilo primerno prav o adventnem 
vencu spregovoriti nekaj besed. Saj ne gre 
zgolj za lep okras, temveč̌ in predvsem za 
globoko simboliko in nenehno spodbudo 
za bolj živo in poglobljeno pričakovanje 
praznika Gospodovega rojstva. 

Predragi! Adventi venec ima svoj globok 
pomen: zimzelene vejice spominjajo na 
življenje, na neumrljivo življenje, saj 
kljubujejo tudi zimskemu mrtvilu v naravi; zelena barva je barva upanja; oblika 
kroga je prispodoba popolnosti in kroženja življenja brez konca; sveča je 
prispodoba darovanja, saj se z izgorevanjem daruje okolici, ko razdaja svetlobo 
in toplino. Vsa simbolika adventnega venca govori o luči, toplini, darovanju, 
upanju in življenju, kar vse prihaja med nas po Kristusu. Venec nas spominja na 
njegov prihod. 

Štiri sveče predstavljajo štiri adventne nedelje, štiri adventne tedne, in ko vsakič 
zagori ena sveča več, nas na poseben način vabi, da tudi mi v svojem vsakdanjem 
življenju prižgemo eno luč več. 

V prvem adventnem tednu naj bi prižgali luč molitve. To pomeni, da bi obnovili 
molitev po naših družinah, poglobili svojo osebno, zakonsko in občestveno 
molitev, molitev, ki nas bo povezovala med seboj in z Bogom. 

Drugi teden prižgimo luč Božje besede. Dodajmo molitvi branje Svetega pisma. 
Božja beseda nam bo 

pomagala spoznati Božjo voljo in sprejeti Kristusa. Tretji adventni teden naj 
ožarja luč dobrih del. Radi priskočimo na pomoč doma, sosedom, ostarelim, 
vsem potrebnim pomoči. Božja dobrota naj nasspodbuja k dobroti do drugih. 

V četrtem adventnem tednu prižgimo luč sprave. 

Opravimo dobro božično spoved in se spravimo s svojim Bogom. Pogoj pa je 
sprava z bližnjim. V naša srca, v naša medsebojne in sosedske odnose se bo 
naselil mir svete noči in veselje božičnih praznikov. 

Predragi! Gotovo adventni venec niti v župniji niti v družini ni bistvena stvar 
adventnega časa. Po izkušnji vernih pa nam lahko v veliki meri pomaga pri 
živem in veselem doživljanju adventnega časa: med nedeljskim družinskim 
obedom, pri skupni družinski molitvi, ali ko čisto sam, daleč od svojih dragih, 
sklepaš svoje utrujene roke v večerni molitvi in solznih oči zreš v plamen 
adventne sveče. 

(Iz zakladnice br. Roberta) Srečanje ŽPS je bilo predvideno v ponedeljek, 11. 
decembra. Vsi člani lepo vabljeni k maši ob 18. uri in molitvi za br. Roberta, potem 
pa bomo imeli še kratek sestanek. 
Zaradi pogreba v torek ne bo verouka. 
V soboto je začetek božične devetdnevnice. K večerni maši še posebej vabljeni 
otroci, mladi in starši, torej družine.  
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 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 11. december 
Damaz I., papež 

   800   †† Štefan straši in sorodniki Tržan  
          ter sorodniki Erjavec 
1800  † Veronika Jokan 
1800  † br. Robert Podgoršek 

TOREK, 12. december 
Devica Marija iz Guadalupe 

   800  †† Jožefa in Fabijan Krivonog ter sorodniki 
1230  † br. Robert Podgoršek (pogrebna) 
1800  † Ivan Ramšak (obl.) 

SREDA, 13. december 
Lucija, devica, mučenka 

   800  † br. Robert Podgoršek 
1800  †† Hilda Skok in Ivan Mastnak 

ČETRTEK, 14. december 
Janez od Križa, duh. muč. 

   800  † br. Robert Podgoršek 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 15.december 
Drinske mučenke 

  800  † br. Robert Podgoršek 
1800  † Cecilija Fajs (obl.) 

SOBOTA, 16. december 
Adelajda, kraljica 

   800   †† iz družine Ojstršek 
1800  † Zvonko Špiljak 

NEDELJA, 17. december 

3. adventna nedelja 

Janez de Matha, red. ust. 

   800  v dober namen 
   930  †† Stanislav Svenšek in Marija Srahovnik 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100    Tremerje: † Hinko Zupanc 

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


