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3. adventna nedelja 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,2-11) 
Tisti čas je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih in ga je po svojih učencih, ki jih je 
poslal k njemu, vprašal: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Jezus 
jim je odgovóril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi 
spregledujejo, hrômi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo, ubogim 
se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« 
Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v 
puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Človeka, mehko oblečenega? 
Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? 
Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano: Glej, 
svojega glasnika pošiljam pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. 
Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni vstal večji od Janeza Krstnika, 
vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.« 

»Veselite se v Gospodu zmeraj«. S temi besedami apostola Pavla se začne sveta 
maša tretje nedelje v adventu, ki se zaradi tega imenuje ‘gaudete’, nedelja ‘veselite 
se’. Apostol spodbuja kristjane naj se veselijo, saj bo Gospod zagotovo prišel v slavi 
in se ne bo zamudil. Cerkev sprejema to apostolovo povabilo za svoje, ko se 
pripravlja na obhajanje Božiča in je njen pogled vedno bolj usmerjen proti 
Betlehemu. Pravzaprav mi pričakujemo v upanju Kristusov drugi prihod, saj smo 
prvega že spoznali. Betlehemska skrivnost nam razodeva Boga z nami, Boga, ki nam 
je blizu, ne samo v časovnem in krajevnem smislu, saj se je On, če tako rečemo, 
poročil z našo človeško naravo. Nase je sprejel našo pogojenost, ko je izbral, da bo v 
vsem kakor mi, razen v grehu, da bi po njem postali kakor On. Krščansko veselje 
izvira ravno iz gotovosti, da je Bog blizu, da je z menoj, z nami v veselju in bolečini, 
v zdravju in bolezni, kot prijatelj in kot zvesti ženin. To veselje ostane tudi med 
preizkušnjo, tudi med trpljenjem, sicer ne na površini, temveč v globini človeške 
osebe, ki se Bogu zaupa in mu zaupa. 

Božična spoved - Ko se že tudi na zunaj pozna bližina božičnih praznikov, ne 
pozabimo na dobro duhovno pripravo na božič: 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 bomo v prihodnjem tednu na razpolago za spoved od 7h do 9h in od 
17h do 19h.  

Luč miru iz 
Betlehema 2019 -       
V našo župnijo bodo 
Luč miru prinesli 
skavti prihodnjo 
nedeljo.  Na razpolago 
bodo svečke in vložki 
za svečke. 

 

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. december 

3. adventna nedelja 

Marija di Rossa, redovnica 

  800   † Stanislav Gorenjak  
   930   † Cecilija Fajs (obl.) 
1800   † Jožefa Remic (obl.) 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike  

PONEDELJEK, 16. december 
Adelajda, kraljica 

    800   † Jože Remic 
 1800  † Franci Škrabar (8. dan) 
1800   v zahvalo 

TOREK, 17. december  
Viviana, opatinja 

    800   † Janko Gartner 
1800   † Ciril Kavčič 

SREDA, 18. december 
Vunibalt, opat 

    800   † Jožefa Železnik 
1800   †† iz družine Gaberšek 

ČETRTEK, 19. december 
Urban V., papež  

  800  † Frančiška Verdev 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 20. december 
Dominik, opat 

  800  †† iz družine Puc 
1800  † Zofka Nerdin (obl.) 

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

    800   † Frančiška Verdev 
1800   v dober namen 

NEDELJA, 22. december 

4. adventna nedelja 

Frančiška Cabrini, red. ust. 

  800   † Angela Tratnik  
   930   † Dragica Tomplak (obl.) 
1800   v zahvalo 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike  
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