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1. december 2019 – 45 – 

1. adventna nedelja 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 24,37-44) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Kakršni so bili Nóetovi dnevi, tako bo tudi 
ob prihódu Sina človekovega. Kakor so namreč v tistih dneh pred potópom jedli in 
pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe na ladjo, in niso ničesar slutili, dokler 
ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega. Takrat 
bosta dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu: ena bo 
sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš 
Gospod! Vedite pa: ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat, bi ostal 
buden in ne bi pústil vlomíti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob 
uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.« 

Obletnica posvetitve cerkve v Tremerjah bo v ponedeljek, 2. decembra. Danes 
obhajamo zunanjo slovesnost posvetitve. 

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.  

Marija romarica bi rada prišla tudi v Vaš dom. S svojim prihodom ga bo posvetila, 

saj prinaša Gospoda Božjega Sina. Naredila ga bo svetlega, toplega in prazničnega. 

Pomagala Vam bo moliti ob adventnem vencu in v vašo družino bo po molitvi 

prihajala dobrota in mir. Povabljeni, da Marijo vzamete zvečer, z njo molite in jo 

naslednji dan do sv. maše prinesete v cerkev ali predate naslednji družini. 

Prvi petek: V tem tednu so prvi četrtek, petek in sobota v mesecu; vabljeni k molitvi 
za duhovne poklice v četrtek, k zakramentom in adoraciji po večerni maši na 1. 
petek ter k molitvi in maši za svetost duhovnikov v soboto.  

Letos bo miklavževanje v naši župniji v petek, 6. decembra 2019 ob 17. uri v 
podružnični cerkvi sv. Miklavža.  Ker je na Miklavškem hribu bolj malo prostora 
za parkiranje ter v izogib gneči, predlagamo, da svoja vozila pustite v dolini ter 
parkirate na parkirnem prostoru pri župnijski cerkvi in skupaj z nami poromate na 
Miklavški hrib. Tako se bomo lahko že med romanjem veselili srečanja s dobrim 
svetim možem. Dobimo se ob 16.15 pred župnijsko cerkvijo. Sveti Miklavž bo vesel 
za vsak vaš dar, ki ga lahko oddate v poseben nabiralnik pod korom, da bo lahko z 
darili razveselil čim več otrok.  

Sveta maša za čebelarje bo prihodnjo nedeljo, 8. decembra ob 9.30. 

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. 

Verski tisk, naročnine: Družina –  119,60 € (če plačamo do konca januarja 2020 pa 
112,42 €) in Ognjišče – 33,50. 

Dom sv. Jožef Celje  vabi k 
prijavam na adventno 
duhovno obnovo, ki jo bo vodil 
upok. nadškof msgr. mag. 
Alojzij Uran.  Duhovna obnova 
bo v soboto, 7. decembra 2019, 
od 9.30 do 13. ure. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. december 

1. adventna nedelja 

Edmund Campion, mučenec 

  800   †† Rafael in starši Trobiš 
  930    † Leopold Esih 
1800   † Rozalija Hajnšek 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 2. december 
Obl. posvetitve cerkve sv. Luka 

    800    po namenu 
1800   po namenu 

TOREK, 3. december  
Frančišek Ksaver, duhovnik 

    800   †† Tuhtar, Koren in sorodniki 
1800   †† Žikovšek, Kunstek in Klezin 

SREDA, 4. december 
Barbara, mučenka 

    800   po namenu 
1800   †† iz družine Bobnič 

ČETRTEK, 5. december 
Saba, opat, mučenec  

  800   po namenu 
1800  † Jožefa Tomažič 

PETEK, 6. december 
Nikolaj (Miklavž), škof 

  800  † br. Robert Podgoršek (obl.) 
1800  † Ivana Podrgajs Vidmajer (obl.) 
1700   Miklavž: † Matjaž Križnik 

SOBOTA, 7. december 
Ambrož, škof, c. uč. 

    800   †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
    800   †† iz družine Selišnik in Podbreznik 
1800   † Marija Rebov 

NEDELJA, 8. december 

Brezmadežno spočetje  
Device Marije 

Makarij, mučenec 

  800   na čast zmage Marijinega  
           brezmadežnega srca 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930   †† čebelarji in Henrik Peternel 
1800   †† iz družine Corl 
1100   Tremerje: †† Dušak in Gracar 

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


