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Brezmadežno spočetje Device Marije
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)
Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje
Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše,
in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Pozdravljena, milosti
polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj
naj pomeni ta pozdrav.
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela
boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod
Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši
vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?« Angel ji
je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila,
zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je
tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; kajti
pri Bogu ni nič nemogoče.«
Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi
po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
Brezmadežno spočetje Device Marije, 8. december
Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug
otrok. Zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj je
bila izbrana, da postane Božja Mati, pa je bila po nauku
Cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse
od spočetja deležna posvečujoče milosti. To tudi izraža
besedna zveza brezmadežno spočetje.
Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju namreč pravi, da je bila Marija, ki je
bila pred vsemi veki določena za mati Božjega Sina Jezusa Kristusa, ravno zaradi
te svoje naloge vnaprej predvidena za svetost in čistost. Bog je zaradi
Jezusovega rojstva vnaprej odel Marijo s svojo milostjo, da je bila od samega
začetka svojega bivanja čista in brez madeža. Vse to se je zgodilo že takrat, ko
sta jo spočela njena starša sv. Joahim in sv. Ana. Zato pravimo, da je bila Marija
brez madeža spočeta, oziroma da je Brezmadežno Spočetje (Lurd). Marija je bila
torej obvarovana vsakega greha in še prav posebej izvirnega greha, s katerim
smo ljudje ranjeni in zaradi njega nagnjeni k slabemu.

Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor,
hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na
Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in
priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom.
Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v stanju posvečujoče milosti, se pravi
brez greha. Kristjan ta dar prejme z zakramentom krsta, ki mu izbriše izvirni
greh, mu da posvečujočo milost in ga vključi v občestvo Cerkve. Posvečujoča
milost pa se mu obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu Bog izbriše grehe, tako
da lahko na novo zaživi odrešeno življenje.
V desetem stoletju so ga obhajali v zahodnih deželah, v slovanskih krajih se prvič
omenja v 14. stoletju, v vzhodnih deželah pa so ga obhajali že od petega stoletja.
Od leta 1708 je god Brezmadežne, 8. decembra, določen za vso Cerkev. Papež Pij
IX. je to versko resnico 8. decembra 1854 razglasil za od Boga razodeto v veliko
veselje vsega katoliškega sveta. To veselo sporočilo je naznanil z besedami: »Da
je blažena Devica Marija bila v prvem trenutku svojega spočetja obvarovana
vsakega madeža izvirnega greha, in sicer po edinstveni milosti in predpravici, ki
jo je podelil vsemogočni Bog z ozirom na zasluženje Jezusa Kristusa, odrešenika
človeškega rodu – to je od Boga razodet nauk in ga morajo zato vsi verniki trdno
in stanovitno verovati.« Na poseben način je to versko resnico potrdila Marija
sama, ko se je v Lurdu prikazala mladi Bernardki Soubirous in se predstavila z
besedami: "Jaz sem Brezmadežno Spočetje."
Advent.
Bog prihaja, da mu ljudje odpro svoje ubogo človeško srce. Da ga razširi, da bo
sposobno sprejeti največje - Ljubezen.
Da. Ljubezen zaznamuje vse življenje ljudi. Žal so mnogi za to ljubezen premalo
odprti. Življenje je vsakodnevni boj, da napravimo prostor v srcu za božjo
ljubezen. Za Boga, ki JE ljubezen. Da se osvobodimo zla, ki se tihotami v srce. Je
boj ki ga dobivamo le z Bogom.
Advent je čas, da se pripravimo na Gospodov prihod. Bog išče človeka in človek
išče Boga. Sveti Bog išče zasužnjenega človeka s krivdo, a ta zasužnjeni človek
išče Svetega, da se posveti, da bi bil sprejet v svetlobo in ljubezen.
Pomembno je medsebojno zaupanje.
Bog nas posluša tudi takrat, ko mi ne moremo govoriti. Bog nas vidi tudi takrat
ko smo slepi. Bog daje da njegovo sonce sije tudi takrat ko mi bežimo v senco.
Kaj On, ki nam je dal, da mislimo, sam ne more misliti?
Kaj On, ki je človeku dal oči in ušesa, sam ne more poslušati in gledati?
Kaj On, ki je človeku dal srce za ljubezen, sam ne more biti največja Ljubezen?
Vsak dan govorim Bogu: ''Čudovit si, moj Bog''.
Bolj ko mu govorim, več mi on daje,
daje da gledam čudež njegove ljubezni.
(povzeto po Philu Bosmanu)

Pismo apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji
Dragi duhovniki, redovniki, redovnice in verniki celjske škofije!
Ob tem začetku novega liturgičnega leta sem pomislil, da bi vas pozdravil in poslal
vam, sestre in bratje v Kristusu, pismo. Poznam in razumem vaše stanje duha. Z
mnogih strani so prišle do mene vaše skrbi, da še nimate škofa. Ta skrb se mi zdi
zelo pozitivna in pomeni, da ste dobro razumeli, kaj je škof in kako potreben je
vernikom, da jih vodi k svetosti. To je legitimna skrb vseh nas.
Odkar se je začelo moje poslanstvo v Sloveniji, je Celje, ki sem ga obiskal, tudi moja
skrb. Imel sem zanimivo srečanje z duhovniki, ki mi je zelo pomagalo, da sem
deloma razumel cerkveno resničnost vaše škofije. Vsakemu od vas želim zagotoviti,
da Celje ni pozabljeno. Vsak dan je navzoče v mojih skrbeh in v moji molitvi.
Ta čas pričakovanja, ki ga živite, lahko doživljate negativno in tudi v obliki
vznemirjenosti in špekulacij, ki bi lahko povzročile zmedo. Sveto pismo je vedno
poudarjalo, da ta zelo in morda preveč človeški odnos ni dober za notranji mir in za
cerkveno življenje. Zato vas vabim, da poglobite svojo molitev, tako da po Svetem
Duhu prosite njegove sadove za vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike v
Celju skupaj, pa tudi za Svetega očeta, ki mora razumeti in se prav odločiti v dobro
Božjega ljudstva v Celju. »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost,
blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje« (Gal 5,22-23). Molite
tudi že za svojega bodočega škofa. Zaenkrat samo Bog ve njegovo ime. Vsak izmed
vas pa naj že moli zanj v ponižnosti svojega srca in v skladu z drugo zapovedjo
pomaga tistim, ki so vznemirjeni, zopet najti mir.
Zahvaljujem se Bogu, da pričakovanje novega škofa sovpada z začetkom obdobja
priprave na Božič, ki se imenuje, kot veste, adventni čas. To je čas vedrega
pričakovanja, v znamenju upanja. Bogoslužje in lepe adventne pesmi nam
pomagajo, da vstopimo v novo dinamiko. To je blagoslovljeni čas. Naš Sveti oče,
papež Frančišek, nam je na zelo preprost in ponižen način pokazal, da je advent
»čas, ki nam je dan, da sprejmemo Gospoda, ki prihaja k nam, da potrdimo svojo
željo po Bogu, da gledamo naprej in se pripravimo na Kristusov ponovni prihod.«
Za Celje ta čas pričakovanja ni namenjen le sprejemu novega škofa, ampak tudi in
predvsem čas preverjanja in prečiščenja želje po Bogu, vere vsakega izmed nas. To
je prava in ustrezna drža!
Za Božič vam želim srčni mir in prosim našega Gospoda, da vas napolni z vedrino.
Za leto 2020 pa prosim Boga, da bi vsakemu od nas podaril zdravje in veselje.
Prisrčno vam dajem Božji blagoslov!
Apostolski nuncij v Republiki Sloveniji Msgr. Jean-Marie Antoine Joseph Speich
Dom sv. Jožef Celje vabi na:
- Adventni koncert: Ljubljanski madrigalisti, Meditativni koncert gregorjanskih
koralov ob spremljavi eksotičnih inštrumentov z naslovom Veni Domine, v nedeljo, 8.
decembra 2019, ob 19. uri, v cerkvi Sv. Jožefa Celje
- Razmišljanja iz sklopa »Pet cerkvenih zapovedi za življenje danes« z naslovom
»Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto«, v torek, 10. decembra 2019, ob 19.
uri. Predavatelj: Anton Lavrič CM.

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

Misijonska obzorja – 9 €,
Prijatelj – 12,60 €,
Magnifikat – 55,80 € in
Mohorjeve knjige – 49 €.
Na razpolago so Pratika
(5,90 €) in Marijanski koledar (2,50 €) in koledar - list (0,70 €).
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

NEDELJA, 8. december
Brezmadežno spočetje
Device Marije
Makarij, mučenec
PONEDELJEK, 9. december
Peter Fourier, red. ustanovitelj
TOREK, 10. december

Loretska Mati Božja
SREDA, 11. december
Damaz I., papež
ČETRTEK, 12. december
Devica Marija iz Guadalupe
PETEK, 13. december
Lucija, devica, mučenka

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
800 † Zofija Poropat (8. dan)
800 za zdravje
1800 † Silva Nina Grilanc (30. dan)
800 † Rudi Šlander (obl.)
1800 † Frančiška Vrečer
800 v dober namen
1800 †† Štefan Tržan in sorodniki
800 po namenu Zupan
1800 † s. Mara Vampelj
800 po namenu
1800 v dober namen

SOBOTA, 14. december
Janez od Križa, duh., c. uč.

800 po namenu
1800 †† Karl in Marija Budna

NEDELJA, 15. december
3. adventna nedelja
Marija di Rossa, redovnica

800
930
1800
1100

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