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17. december 2017 – 51 – 
3. adventna nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,6-8.19-28) 
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da 
bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval 
naj bi o luči. 
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike 
in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem 
mesija.« »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. 
»Ali si prerok?« »Ne,« je odgovóril. Rekli so torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti 
tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v 
puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaíja.« 
Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če 
nisi ne mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovóril: »Jaz krščujem z vodo, med 
vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi 
mu odvezal jermen na sandali.« 
To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval. 

Sveti večer – Prihodnjo, 4. adventno nedeljo bo že prvi sveti večer - začetek 
praznovanja Gospodovega rojstva. Blagoslovili bomo svoje domove in molili ob 
jaslicah. Polnočnica za otroke in družine z majhnimi otroki bo v župnijski cerkvi ob 
21. uri. Ob 22. uri bo polnočnica v Tremerjah. Ob polnoči bo glavna polnočnica v 
župnijski cerkvi. Pred to sveto mašo bo »božičnica«, ki jo pripravljajo naši pevci. 

Na razpolago je kadilo, s katerim boste ob blagoslovu pokadili domove. 

Božična spoved - Ko se že tudi na zunaj pozna bližina božičnih praznikov, nikar ne 
pozabimo na dobro neposredno duhovno pripravo na božič: skupna družinska 
molitev, maša in tudi dobra SPOVED. V življenju delamo tudi napake, smo 
pomanjkljivi in grešimo. Spoved ne pomeni zgolj iskanja in odkrivanja greha. Smisel 
spovedi ni v tem, da se človek obsodi, ampak da se rešuje. Jezus Kristus je Luč, ki 
išče človeka tam, kjer je. Bog je ljubezen, ki človeka dviga iz sovraštva, je mir, ki se 
ponuja nemirnemu človeku, je usmiljenje, ki se daje tistim, ki jih je izmučila 
trdosrčnost. 
Bratje kapucini vam bomo še prav posebej na voljo za spoved v zadnjem tednu pred 
božičem: od 7h do 10h in od 16h do 19h.  

Luč miru iz Betlehema: Pustiva se VNETI  -  Pri oltarju gori Betlehemska luč miru, 
ki je bila prižgana na kraju Gospodovega rojstva in jo lahko ponesete na svoje 
domove.  Na razpolago so svečke.  

Skupina Mož sv. Jožefa ima srečanje v ponedeljek, 18.12.2017 po večerni sv. maši 
ob 19. uri. Skupina je namenjena poglabljanju naše moške duhovnosti, tako da ob 
izbranih temah iz knjige Divji v srcu skupaj razmišljamo o našem poslanstvu in si 
delimo dragocene življenjske izkušnje. Iskreno povabljeni vsi možje in fantje od 18. 
leta dalje. 

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

Verski tisk: Naročnine za leto 2018: Družina 104 € (če plačamo do konca januarja 
2018 pa 101,40 €), Ognjišče 32 €, Prijatelj 11,70 €, Misijonska obzorja 9 €, 
Mohorjeve knjige 46 €. 
Na razpolago je Pratika (5,50 €), Marijanski (2 €) in stenski koledar (0,70 €). 

Dom sv. Jožef Celje vabi na Božični koncert Prifarskih muzikantov, ki bo v 
ponedeljek, 25. decembra 2017, ob 16. uri, v cerkvi sv. Jožefa Celje.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. december 

3. adventna nedelja 

Janez de Matha, red. ust. 

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

PONEDELJEK, 18. december 
Vunibald, opat 

   800   ni namena  
1800  v zahvalo 

TOREK, 19. december 
Urban V., papež 

   800  ni namena 
1800  † Edo Volmajer 

SREDA, 20. december 
Vincencij Romano, duhovnik 

   800  †† Rudi (obl.) in Fanika Šlander 
1800   za zdravje 

ČETRTEK, 21. december 
Peter Kanizij, duh., c. uč. 

   800  †† Minka in Franc Pirš 
1800  †† iz družine Vodopivec in Babič 

PETEK, 22.december 
Frančiška K. Cabrini, red. ust. 

  800   †† iz družine Puc 
1800  † za žive in †† iz družine Pajk 

SOBOTA, 23. december 
Janez Kancij, duhovnik 

   800   ni namen 
1800  † Marija Čečko 

NEDELJA, 24. december 

4. adventna nedelja 

Adam in Eva, prastarši 

Sveti večer 

   800  † Franci Plajnšek 
   930  † Stanislava Gajšek 
1100    Tremerje: † br. Robert Podgoršek 

2100   †† Nada in Franc Loger 
2200   Tremerje: † mama Marta  
                              in †† iz družine Vrečar 

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


