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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,1-6) 
V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje 
in Heród četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje 
in Trahonítide ter Lizánija četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika 
duhovnika Hana in Kajfa, je v puščavi prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemu 
sinu. Prehodil je vso jórdansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v 
odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija: »Glas 
vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsaka 
dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno 
in razkopana pota naj bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.« 

Bl. Antonija Fabijan, Krizina Bojanc in dr. Drinske mučenke, 15. december 
Med petimi drinskimi mučenkami, članicami reda 
Hčera božje ljubezni, ki so 15. decembra 1941 v 
Goraždu dale življenje za Kristusa kot žrtve četniškega 
nasilja in so bile 24. septembra 2011 v Sarajevu 
slovesno razglašene za blažene, sta tudi dve Slovenki: 
s. Krizina Bojanc iz župnije Šmarjeta pri Novem mestu 
in s. Antonija Fabjan iz župnije Žužemberk. Skupaj s s. 
Julo Ivanišević, Hrvatico in predstojnico samostana, s. 
Bernadeto Banja, Madžarko hrvaškega rodu, in s. 
Berhmano Leidenix, Avstrijko, sta delovali v manjšem samostanu na Palah pri 
Sarajevu. Po spopadih s hrvaškimi vojaki so četniki 11. decembra 1941 vdrli v 
samostan ter v zimo in mraz odgnali sestre brez tople obleke in obutve, skupaj 
s pisateljem Ksaverjem Meškom, ki je bil kot izgnanec njihov hišni duhovnik. 
Samostan so izropali, nato pa zažgali. Sestre so pet dni in pet noči vlačili s seboj 
do Goražda, kjer jih je čakala mučeniška smrt. Njihova trupla so vrgli v deroče 
valove reke Drine, ki je postala njihov grob, zato jim pravimo »drinske 
mučenke«. Božje služabnice, drinske mučenke, so vero in ljubezen do Kristusa 
izpričale z mučeniško smrtjo in si s tem sedemdeset let kasneje prislužile 
razglasitev za blažene mučenke. Kot je utemeljil papež Benedikt XVI. v odloku, 
ki ga je sprejel januarja 2011, so si to prislužile, ker so utrpele smrt zaradi 
sovraštva do katoliške vere (in odium fidei). Spominjamo se jih vsako leto 15. 
decembra, na obletnico njihove smrti. 

Film Največji dar predvajajo v kinu Metropol 15. in 16. decembra ob 18. uri. Z 
birmanci in njihovimi starši si ga bomo ogledali v soboto, 15. decembra. 

Škofijski odbor za mladino vabi na adventno molitev za mlade, ki bo v župnijski 
cerkvi Svetega Duha v Celju v petek, 14. decembra 2018, ob 20.30. 
Mladi se bodo lahko v molitvi in zbranosti pred Najsvetejšim ob taizejskih spevih in 
drugi duhovni glasbi notranje pripravili na praznik božične skrivnosti, imeli pa 
bodo tudi priložnost za sveto spoved.  
Po molitvi bo čas za druženje in pogostitev v župnijskih prostorih. 

Verski tisk, naročnine: Družina –  109,20 € (če plačamo do konca januarja 2019 
pa 104 €), Ognjišče – 33,50 €, Prijatelj – 11,70 €, Misijonska obzorja – 9 €, 
Mohorjeve knjige (prednaročilo šest knjig za 2020) – 48 €, Vzgoja – 19,80 €, 
Magnificat  - 55,80 €, Mavrica – 39,90 €. 
Na razpolago so Pratika (5,90 €) in Marijanski koledar (2,50 €) in koledar - list 
(0,70 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. december 

2. adventna nedelja 

Valerija, mučenka 

    800   †† starši in vsi Gabršek 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930  †† čebelarji in Henrik Peternel 
1800  †† Helena in Franc Levec 
1100   Tremerje: † Hinko Zupanc 

PONEDELJEK, 10. december 
Loretska Mati Božja 

  800   za spreobrnjenje grešnikov 
1800  po namenu 

TOREK, 11. december 
Damaz I., papež 

  800   †† Štefan Tržan in vsi sorodniki 
1800  po namenu 

SREDA, 12. december 
Devica Marija iz Guadalupe 

  800   po namenu 

1800  † Jože Kamplet (30. dan) 

ČETRTEK, 13. december 
Lucija, devica, mučenka 

  800   po namenu 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 14. december 
Janez od Križa, d., c. uč. 

  800  po namenu 
1800  †† Angela in Zvonko Špiljak 

SOBOTA, 15. december 
Antonija Krizina, mučenka  

  800   po namenu 
1800  †† Cecilija Fajs (obl.) 

NEDELJA, 16. december 

3. adventna nedelja 

Adejda (Ada), kraljica 

    800   † Poldi Esih 
   930   †† Stanislava Gajšek (obl.) 
1800   †† starši Slapšak in Bahčič 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 
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