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5. december 2021 – 46 

2. adventna nedelja 

 

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.« 

Brezmadežno spočetje Device Marije, 8. december 
Marija je Brezmadežna zaradi zastonjskega daru Božje milosti, ki je v njej našel 
popolno razpoložljivost in sodelovanje. V tem smislu je Marija ''blažena'', ker ''je 
verovala'' (Lk 1,45), ker je imela trdno vero v Boga. Marija predstavlja tisti 
''preostanek Izraela'', tisto sveto korenino, ki so jo oznanjali preroki. V njej so 
sprejete obljube starodavne zaveze. V Mariji najde Božja Beseda posluh, sprejetje, 
odgovor, najde tisti ''da'', ki ji omogoči, da se utelesi in pride prebivat med nas. V 
Mariji se človeštvo in zgodovina zares odpreta Bogu, sprejmeta njegovo milost, sta 
pripravljena izpolniti njegovo voljo. Marija je pristen izraz Milosti. Predstavlja novi 
Izrael, ki ga Stara zaveza opisuje s simbolom neveste. Pavel v Pismu Efežanom, kjer 
govori o zakonu, pravi, da »je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo 
posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil predse 
veličastno Cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in 
brezmadežna« (Ef 5,25-27). Tudi cerkveni očetje so razvili to podobo in tako je nauk 
o Brezmadežni najprej nastal v povezanosti s Cerkvijo kot devico-materjo, in šele 
pozneje v povezanosti z Marijo.  
Luč, ki prihaja iz Marijinega lika, nam tudi pomaga razumeti pravi smisel izvirnega 
greha. V Mariji je namreč v polnosti živ in delujoč tisti odnos z Bogom, ki ga greh 
prelomi. V njej ni nobenega nasprotovanja med Bogom in njenim bitjem. Obstaja 
popolno občestvo, popoln dogovor. Gre za vzajemni ''da'': Boga njej in nje Bogu. 
Marija je svobodna greha zato, ker je vsa v Bogu, je v celoti razlaščena zanj. Je polna 
njegove milosti za njegovo ljubezen. 

papež Benedikt XVI. 

Verski tisk - naročnina za leto 2022: 

Družina do konca januarja 130 €, kasneje 140,10 €, izvod pa bo 2,70 €, 

Ognjišče v župnišču 35 €, po pošti pa 36,50 €, Mohorjeve knjige v 

prednaročilu 51 €, kasneje 69,50 €, Misijonska obzorja 9 €. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 5. december 

2. adventa nedelja 

Saba, opat, puščavnik 

  800   † p. Robert Podgoršek (obl.) 

  930   †† starši Terezija in Slavko Gaberšek  

               ter Marija in Zvone Mlakar 

1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

1600   † Marija Dobrajc (gr. 13) 

1800  † Franc Žikovšek 

PONEDELJEK, 6. december 

Nikolaj (Miklavž), škof 

  800   † Marija Dobrajc (gr. 14)         

1800   Za duše v vicah 

1800   † Matjaž Križnik 

TOREK, 7. december 

Ambrož, škof, c. u. 

  800   † Marija Dobrajc (gr. 15)         

1800  † brat Franci 

1800   Za vse žive in pokojne čebelarje 

SREDA, 8. december 

Brezmadežno spočetje 

Device Marije 

  800  † Marija Dobrajc (gr. 16) 

  800   Brezmadežni v čast in zahvalo 

1800  †† Selišnik in Podbrežnik 

ČETRTEK, 9. december 

Valerija, mučenka 

  800  †† starši Franz in Franciska  

               ter brat Franz Holas 

  800  † Marija Dobrajc (gr. 17) 

1800  Za nerojene otroke 

PETEK, 10. december 

Loretska Mati Božja 

  800   †† iz družine Walazsek in Kopryk 

  800   † Marija Dobrajc (gr. 18) 

1800  † teta Marjana 

SOBOTA,11. december 

Damaz I., papež                    

  800   †† Štefan Tržan in sorodniki 

  800   † Marija Dobrajc (gr. 19) 

1800  †† starši Bevc 

NEDELJA, 12. december 

3. adventa nedelja 

Devica Marija Gudalupe 

  800   † Stanko Šanca 

  930   †† starši in sorodniki iz družine Bobnič 

1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

1800  † Marija Dobrajc (gr. 20) 
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