
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 
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6. december 2020 – 45 – 

2. adventna nedelja  

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,1-8) 
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri preroku 
Izaíju: »Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo 
pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove 
steze!« 
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v 
odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi 
Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. 
Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je 
kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem 
vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem 
vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« 

Sv. Miklavž, 6. decembra 
Sv. Miklavž, kakor navadno imenujemo sv. Nikolaja, je eden najbolj priljubljenih 
svetnikov. Okrog hodi na predvečer 6. decembra v spremstvu angelov in 
parkeljnov ter pridnim prinaša darila, porednim pa šibe … 

Pridi sv. Nikolaj in obišči nas sedaj. 
Vsi te pričakujemo, vsi se že radujemo. 
Pridnim boš darov delil, 
saj sem zmerom dober bil. 
Če ne veš, kje sem doma, naj te angelček pelja.  

Sv. Nikolaj (Miklavž) se je rodil proti koncu 3. stoletja kot edini otrok že 
starejšim bogatim in pobožnim staršem v maloazijski Patari. V dobroti ju je mali 
sv. Nikolaj posnemal. Omogočila sta mu dobre šole, njegov stric, škof v Miri, pa 
ga je posvetil v duhovnika. Po smrti svojih zgodaj umrlih staršev je sv. Nikolaj 
podedovano premoženje razdelil med reveže. Ko je v Miri umrl škof, so se 
verniki po goreči molitvi odločili, da bo škof tisti duhovnik, ki bo naslednje jutro 
prvi stopil v cerkev. In to je bil sv. Nikolaj. Ko je postal škof, so kristjane sprva 
še preganjali; tudi sam je bil zaradi vere v ječi. Leta 325 se je udeležil koncila v 
Niceji. Umrl je 6. decembra okoli leta 345/351 v visoki starosti v Miri v današnji 
Turčiji. Že kmalu po smrti so ga začeli častiti kot svetnika. 

Okoli sv. Nikolaja se je spletlo veliko legend. Vse pa govorijo o njegovi dobroti, 
skrbi za reveže in pravičnosti. 
Najbolj znana je gotovo tista, ki govori, kako je pomagal obubožanemu sosedu, 
da je lahko poročil svoje tri hčere. Ker oče ni imel denarja, da bi jim zagotovil 
dostojno poroko, jih je nameraval poslati v javno hišo, kjer 
bi zaslužile dovolj denarja za doto. Ko je za to izvedel 
Nikolaj, jim je ponoči skozi okno vrgel mošnjo zlatnikov 
(oz. tri kepe zlata) in jim s tem zagotovil dostojno poroko. 
Pri tem dejanju pa ga je videl in prepoznal sosed. Nikolaj 
ga je sicer rotil, naj o tem molči, a on je ta pripetljaj 
»razbobnal« po celem mestu. Tako je Nikolaj postal 
prijatelj revnih. 
Spet druga legenda pravi, da je rešil mornarje nevarnosti 
na morju s tem, ko se je podal na krov, umiril vihar in ladjo 
varno pripeljal v pristanišče. Zato je postal tudi zavetnik 
mornarjev. 
Na daljavo je rešil tri po nedolžnem obsojene na smrt, tako da se je v sanjah 
prikazal cesarju in prosil za njihovo pomilostitev. 

Umetniki ga najpogosteje upodabljajo kot škofa s knjigo v roki, na kateri so tri 
kepe zlata oz. tri jabolka. Upodabljajo ga tudi s sidrom ali ladjo s tremi fanti. 
Sv. Nikolaj je zavetnik v vseh mogočih življenjskih stiskah: proti vodnim 
nevarnostim, v stiski na morju … za srečno poroko; zavetnik ministrantov, 
otrok, devic, romarjev, sodnikov, trgovcev, lekarnarjev ipd. 

Molimo 
Dobri Bog, na priprošnjo sv. škofa Nikolaja nam pomagaj, da ga bomo posnemali 
v dobroti; varuj nas v vseh nevarnostih, da bomo varno potovali v večno domovino. 
Amen. 

Brezmadežno spočetje Device Marije – 8. december  
Marija je bila že takoj od spočetja naprej obvarovana 
izvirnega greha. Tu mislimo na tista neurejena grešna 
nagnjenja, ki pripeljejo v resnične osebne grehe: 
nestrpnost, nevoščljivost, sovraštvo, ošabnost, 
nečistost. Tajo je bila pripravljena za vredno mater 
svojemu Sinu. Ker je bila polna milosti in brez greha, je 
lahko opravljala dela ljubezni do Boga in bližnjega.  
Da je bila Marija zares »milosti polna«, vemo iz 
angelovega pozdrava. Bila je prosta slehernega greha.  
Bodimo Brezmadežni podobni tudi mi in varujmo svoje 
življenje pred slehernim grehom.  



 

 

O Marija, Mati naša Brezmadežna, 
na dan tvojega praznika prihajam k tebi, toda ne sam: 
z menoj so vsi tisti, ki mi jih je zaupal tvoj Sin 
v tem mestu Rimu in po vsem svetu, 
da jih Ti blagosloviš ter jih rešiš iz nevarnosti. 
Prinašam ti, Mati, otroke, še posebej tiste, ki so sami, zapuščeni 
in so zaradi tega prevarani ter zlorabljeni. 
Prinašam ti, Mati, družine, ki peljejo naprej življenje in družbo 
s svojim vsakodnevnim in skritim prizadevanjem; 
še na posebej način tiste družine, ki so v težavah 
zaradi številnih tako notranjih kot zunanjih problemov. 
Prinašam ti, Mati, vse delavce, moške in ženske, 
in ti izročam predvsem tistega, ki si zaradi stiske 
prizadeva opravljati človeka nevredno delo 
in tistega, ki je izgubil delo in mu ga ne uspe ponovno najti. 
Potrebujemo tvoj brezmadežen pogled, 
da bomo ponovno imeli sposobnost gledati na osebe in na stvari 
s spoštovanjem in hvaležnostjo, 
brez kakršnih koli sebičnih ali hinavskih namenov. 
Potrebujemo tvoje brezmadežno srce, da bi zastonjsko ljubili, 
brez kakršnih drugotnih namenov, vedno iščoč dobro drugega, 
v preprostosti in iskrenosti, odpovedujoč se kakršni koli maski ali šminki. 
Potrebujemo tvoje brezmadežne roke, da bomo z nežnostjo ljubkovali, 
se dotikali Jezusovega mesa v revnih, bolnih in zaničevanih bratih, 
da bomo ponovno dvignili tistega, ki je padel in podprli tistega, ki se maje. 
Potrebujemo tvoje brezmadežne noge, 
da bomo šli naproti tistemu, ki ne zna narediti prvega koraka, 
da bomo hodili po poteh za tistimi, ki so se izgubili, 
da bomo obiskali osamljene osebe. 
Zahvaljujemo se ti, o Mati, saj ko se nam predstavljaš 
brez vsakega madeža greha, 
nas Ti spominjaš, da je predvsem vse to Božja milost, 
ljubezen Jezusa Kristusa, ki je dal življenje za nas, 
moč Svetega Duha, ki vse prenavlja. 
Daj nam, da ne bomo popustili malodušju, 
temveč, zaupajoč tvoji nenehni pomoči, 
se bomo do konca zavzeli prenoviti nas same, 
to mesto in ves svet. 
Prosi za nas, Sveta Božja Mati! 

Papež Frančišek 

Spletni Miklavžev dobrodelni koncert 
Zavod Antona Martina Slomška prireja spletni Miklavžev dobrodelni koncert, ki 
bo v soboto, 5. decembra 2020, ob 20.00. Koncert si bo možno ogledati na TV 
Eksodus in na Youtube. Zbrana sredstva na koncertu bodo namenjena socialno 
šibkim družinam. 
Ponovitv koncerta bo v nedeljo, 6. decembra 2020, ob 14.00  in v ponedeljek, 7. 
decembra 2020, ob 8.00. 

V času epidemije lahko prejmete obhajilo, blagoslov in opravite spoved.  
Vsak dan je cerkev odprta od 7.30 do 10.00 in od 16.00 do 18.00.  
Na https://stream.mase.si:8443/kapucini_celje.mp3 je iz naše cerkve avdio 
prenos svete maše ob 7. uri ter rožnega venca in večernic ob 18. uri. 

 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. december 

2. adventna nedelja 

Nikolaj (Miklavž), škof 

   †† Marjan Jazbec in Ivica Rajtmajer 
   † Vida Ojsteršek  
   † p. Robert Podgoršek (obl.) 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

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

   Za srečen porod 
   † Stanko Svenšek  
   Po namenu 

TOREK, 8. december 
Brezmadežna 

   Po namenu 
   †† Ivan Pajk in sorodniki 
   Za zdravje 

SREDA, 9. december 
Valerija, mučenka 

   †† Marija Novak in sorodniki 

ČETRTEK, 10. december 
Loretska Mati Božja 

   Za nerojene otroke 

PETEK,11. december 
Barbara, mučenka 

   †† Štefan Tržan in sorodniki 
   † Jožef Dojer (pog.) 

SOBOTA, 12. december 
Devica marija iz Guadalupe 

   † Marija Tofant 

NEDELJA, 13. december 
3. adventna nedelja 

Lucija, devica, mučenka 

   †† iz rodbine Bobnič 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

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