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Dogodki

ZGODI SE PO TVOJI BESEDI

     Mariji je Bog poslal angela s posebnim naročilom. Marija je to sporočilo spre-
jela. Morda tudi nam sedaj v adventu Bog naroča, naj si vzamemo več časa za 
molitev, za spokornost, za duhovno branje, za obisk cerkve, naj si vzamemo več 
časa za pogovor z možem ali ženo, otroki, bolniki, sosedi, župljani, sodelavci, naj 
poravnamo zastaran dolg, pozabimo grenkobno zamero, izpolnimo zanemarjeno 
dolžnost, prekinemo neurejeno poznanstvo. Poslan je bil k devici. 

Cerkev ni o Marijinem devištvu nikoli dvomila. Vendar pa Marija ni bila devica 
le telesno, temveč še bolj duhovno. To pomeni, da ni bila na nikogar navezana, razen na Boga. Če 
je bila še na koga, je bila zaradi Boga. V tem smislu je deviški tudi tisti, ki je poročen, če je njegova 
poročenost po Božji volji, in če uravnava svoj zakon po Božjih načrtih. Marija je premišljevala. Ni 
bila zaletava ženska, ki bi se v prvem trenutku za nekaj navdušila, a se v naslednjem premislila. 
Tehtala je angelove besede in želela zvedeti njihov pomen. Šele potem je izrekla svojo privolitev. 
Glej, dekla sem Gospodova. Marija ni dekla komurkoli ali vsakomur, ki bi morda to hotel. Dekla je 
Gospodova, to pa z vsem srcem in z vso dušo.
    Ni pravi kristjan, kdor vsakomur da vse prav in si ne upa nikomur ničesar odreči. Kdor hoče biti 
hlapec vsem, ni hlapec nikomur. Pravi kristjan je, kdor z vso razpoložljivostjo srca in duše služi 
Bogu, ljudem pa, ker v njih gleda Boga. V tem je kristjanova svetost.
Tako je služila Bogu Marija. Ker pa je bila njena služba Bogu in ljudem zaradi Božjega materinstva 
izredna in nadvse vzvišena,  ji je prinesla tudi izredno in nadvse vzvišeno svetost, popolno odsot-
nost greha in polnost milosti Svetega Duha. Ne moremo je doseči, vabi pa nas, naj se ji bližamo.
   Dejstvo je, da je že čisto na začetku človeškega rodu, takoj po padcu prvega človeka v greh, Bog 
napovedal zmago nad grehom, zmago nad satanom, to zapeljivo in lažnivo kačo. Napovedal je 
skrivnostno ženo, po kateri se bo to zgodilo: »Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med 
tvojim in njenim zarodom. On ti bo glavo strl« (1 Mz, 3,15). Ta napoved se je v različnih oblikah 
ponavljala skozi vso Staro zavezo. Omenimo samo eno od takih značilnih napovedi. Oholemu kralju 
Ahazu, ki je ošabno zavrnil znamenje Božje pomoči, katero mu je po preroku Izaiju ponudil Bog, je 
prerok napovedal: »Gospod sam vam bo dal znamenje: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki mu 
bo dala ime Emanuel«, kar pomeni »Bog z nami« (Iz 7,14).
    Te Božje napovedi so se uresničile prav v Mariji, skromni, verni in dotlej neznani nazareški deklici, 
ki jo je Bog izbral za orodje svojega odrešenjskega načrta. K njej je poslal angela, ki naj ji sporoči to 
veliko in veselo novico, da bo rodila otroka, ki bo obljubljeni Mesija, še več, ki bo Božji Sin.
   Na poti adventnega časa sveti Brezmadežna Marija kot zvezda, ki je znamenje trdnega upanja 
in tolažbe.  Da bi prišli do Jezusa, prave luči, sonca, ki je pregnalo vse temine zgodovine, potrebu-
jemo luči, ki so nam bliže. To so človeške osebe, ki odsevajo Kristusovo luč in razsvetljujejo pot, ki 
jo moramo še prehoditi. In katera oseba sveti bolj kot Marija? Kdo je torej lahko za nas bolj zvezda 
upanja, kot je Ona, jutranja zarja, ki je napovedala dan odrešenja?
                                                                                      
                                                                                                                                       (Glasnik, december 2019)

URNIK SVETIH MAŠ
torek, petek: 18h(19h)
sreda: 7.30
nedelja: 10h

-BREZMADEŽNO SPOČETJE
 DEVICE MARIJE (8.12.): prazni-
 čna sveta maša bo ob 10. uri;

- MARIJA ROMARICA: vabljeni, da 
po razporedu vzmete Marijo na svoj
dom in molite. Marija bo romala v 
celotnem adventnem času;

- BOŽIČNA OSEMDNEVNICA (od 
17. do 24.12.) vsak večer ob 19. uri;

- SPOVEDOVANJE PRED PRAZNI-
KI, bo v nedeljo, 22.12., med dopol-
dansko sveto mašo;
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BOŽIČNA OSEMDNEVNICA (17. do 24.12.)
Sklepno obdobje adventnega časa v Katoliški cerkvi začenjamo 
17. decembra z božično osemdnevnico, ki predstavlja neposredno 
bogoslužno pripravo na Božič. Bogoslužna priprava v obliki 
osemdnevnice vernikom želi približati hrepenenje in pričakovanje 

Gospodovega rojstva. Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri bogoslužju 
dajejo posebne antifone, imenovane tudi O – odpevi, ki so odpevi pred Marijinim 
slavospevom Magnificat (prim. Lk 1,47–55). Antifone razlagajo prispodobe iz 
bogate svetopisemske simbolike, ki napoveduje Jezusovo rojstvo. Njihov namen 
je pospešiti in spodbuditi veselo pričakovanje. V osmih dneh se zvrstijo naslednje 
antifone, pri čemer se vsaka izmed njih začne z odpevom: O Modrost, O Gospod 
in Voditelj, O korenina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzhajajoči, O Kralj narodov 
ter O Emanuel.
Te antifone pozna Cerkev že iz časa Amalarija iz Metza (+ 851 po Kr.), ki je 
predstavnik alegoričnega načina razlaganja bogoslužja.
Rimske O – antifone pripisujejo papežu Gregorju Velikemu (540–604 po Kr.) in 
tvorijo v akrostihu od zadaj naprej zanimivi besedi »ero cras«, (v bodoče bo … ali 
jutri bo …), izraz upanja, ki ga sedaj vsebuje antifona za zadnji dan devetdnevnice. 
Skratka, izraz novena ali devetdnevnica ima simbolni pomen. To je sveti čas 
pobožnega in veselega pričakovanja.
Pojma božična osemdnevnica ne smemo enačiti s pojmom božična osmina. Prva 
predstavlja neposredno pripravo na božič, druga pa je obdobje osmih dni, ki jih v 
bogoslužju obhajamo po božiču.
Vabljeni vsak večer k božični dvetdnevnici, ob 19. uri.

SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKI (22.12.)
Mnogi rečejo: »Zapovedi ne potrebujem. Zadostuje mi moja vest, ki mi pove, kaj 
je prav in kaj narobe …«
Če bi to držalo, resnica ne bi obstajala, saj ne bi bilo nobenega prav in narobe. 
Kajti nekdo bi po svoji vesti delal tako, drugi, ki se prav tako sklicuje na svojo vest, 
pa bi delal ravno nasprotno. Prvemu duhovniku bi se to, kar sem naredil, zdelo 
krasno, drugemu hudo narobe. Vest je sposobnost, da razlikujemo med dobrim in 
slabim, vendar na podlagi obstoječih norm in zapovedi. »Ne laži!« – to velja vedno 
in v vsakem primeru. Globlje gledano je vest torej sposobnost, da uporabljam dane 
norme. Če sem torej nekoč slišal, da ne smem lagati, potem se v vsakdanu srečujem 
s situacijami, ko moram to uporabiti. Pri spovedi, h kateri si v teh dneh adventa še 
posebej povabljen, ti duhovnik pomaga prepoznati, kaj je res. V dneh pred Božičem 
si vzemi čas in se ustavi v spovednici. To je priložnost, da se dobro pripraviš na 
praznik. In ne pozabi na besede papeža Frančiška: »Spovednica ni mučilnica. Bog 
ne čaka name, da bi me tepel, pač pa zato, da bi me blago sprejel.«
Vabljeni k zakramentu sprave, na 4. adventno nedeljo, dopodne.

BESEDA ZAHVALE
Sestre Matere Terezije, se zahvaljujejo za vse materijalne 
dobrine, ki ste jih darovali ob zahvalni nedelji:

Spoštovani g. župnik in vsi župljani . Ob praznovanju 
zahvalne nedelje , se sestre Matere Terezije iz srca 
zahvaljujemo za vse dobrote, ki ste nam jih darovali . 

Hvala za vaša velikodušna srca. Vaši darovi so razveselili mnoge duše 
med najbolj ubogimi . Naša zahvala naj bo naša molitev za vsakega 
izmed vas.... «

MOLITEV PRED NAJ-
SVETEJŠIM
Petek, pol ure pred sveto 
mašo. Takrat je tudi prilo-
žnost za sveto spoved.
ŽUPNJISKA PISARNA
Pisarna je redno odprta po 
svetih mašah.

KRŠČEVANJE 
Vpis: vsaj mesec dni pred 
krstom. S seboj prinesite 
rojstni list in družinsko 
knjižico. 
Priprava: po dogovoru

POROKE
Zaročenci naj se prijavijo vsaj 
dva mesec pred poroko. S 
seboj naj prinesejo krstni ali 
samski list ter opravljen tečaj 
priprave na zakon. V domači 
župniji, redno prisostvuje po-
roki domači župnik.

POGREBI
Uredite z mrliškim listom, 
nato prijavite pogreb v žu-
pnijski pisarni in zatem na 
pogrebnem zavodu.
Hvala, ker namesto cvetja da-
rujete za maše in cerkev!
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ZARES ZNOVA PRIHAJA

Mar nismo nekoliko nestrpni, kadar kdo sporoči, da prihaja? 
Ni rečeno, da smo vsakogar enako veseli. Manj ko nam je ljub, 
bolj hitimo pospravit. Naj opazi, da imamo radi red. Taki smo 
do neke mere vsi. Kdo pa želi biti opravljan? Neverjetno, koliko 

obzira do sebe premoremo. Radi bi se čim bolj svetili. Prav zdaj je čas pričakovanja 
in pravimo mu advent. To pomeni prihod -  adveniat regnum tuum - pridi k nam 
tvoje kraljestvo. Pospravit bo treba, dejati v red svojo razmetanost na vse strani, da 
bi se videlo čez. Tako nam advent trka na vest in srce. Nekdo prihaja, vsaj želi priti! 
Če ljudem izpolnimo želje, a Bogu jih pa ne bomo? Saj ima samo eno! Eno sámo. 
Da bi ga sprejeli, ko prihaja mimo. Mimo oken, vrat tiho, rahlo hodi najzvestejši 
Brat; trka: mir vam bodi. Mir ljudem na zemlji da je bilo slišati peti angele ob 
Jezusovem rojstvu. Te pesmi nebesa nikoli ne pozabijo. Ali se mi zavedamo njen-
ega pomena? Obvarovani smo vojne, žal pa znotraj nas divja kak boj. Če, potem 
zmage ne bo brez zakramenta in zelo dobro vemo, katerega. Božič - mali Bog, 
Bogec – trka na srce, da bi se odprlo za Ljubezen. Mimo oken, vrat tiho, rahlo 
hodi ... Naj vstopi!

DOGODKI PRED NAMI
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE (8.12.)
Veliki  advent  se  prične  s  padcem  človeka in  Božjo  obljubo  Odrešenika.  
Minevala so tisočletja  in  Bog  pripravlja    izvoljeno    ljudstvo,  da  bo  obljubo  
odrešenja izpolnil. Ko so  se  začeli  »časi  dopolnjevati«,  Bog    pripravi    Najlepšo    
izmed  Adamovih  in  Evinih hčera,  Marijo. Ona bo sprejela Besedo, ki bo postala  
človek,  eden  izmed  nas.  Da  bo  to    možno,  da  Najsvetejši  postane  človek, 
mora  biti  tudi  »posredovalka«  božjega sveta  in  neomadeževana. Če  se  vsi  
rodimo    z    madežem    Adamovega    in    Evinega  greha,  je  Marija  izjema.  
Njeno  življenje  ni  bilo  zaznamovano  s  to  človeško  tragedijo,  ampak  je  od  
samega  spočetja  dalje  brez  vsakega    madeža,    da    more    tako    postati  nos-
ilka    Božjega    vsemu    človeštvu.  Zato Cerkev tako slovesno praznuje ta praznik. 
Ta dan, se vsi škofijski duhovniki spominjamo vstopa v Marijino kongregacijo 
slovenskih duhovnikov in bogoslovcev, ko smo bili v prvem letniku bogoslovja, 
sprejeti v to duhovno skupnost. Takrat smo tudi prvič oblekli talar,  ki ga duhovni-

ki kot stanovsko oblačilo nosimo. Vsako leto tako na Marijin 
praznik, obnovimo posvetitev Brezmadežni, v tistem občestvu, 
kjer delujemo.

MARIJA ROMARICA
Vsako  leto  nas  v  adventnem  času  spremlja  Božja  Mati  Marija.  
Marija  je  tista, ki nam je ljuba in blizu, saj je mati. Lažje hodimo 
na naši življenjski poti če imamo spremstvo. To spremstvo naj bo  
Marija, ki je spremljala že Jezusa. Prav je, da jo kot »romarico« 
sprejmemo v naš dom vsaj za eno noč in ob njej zmolimo in se ji 

izročamo v varstvo. Tudi  v  letošnjem  adventnem  času  bo  Marija  romala  po  
naših  domovih.  Ne  bojmo  se  je  sprejeti z veseljem in zaupanjem!
- v prvem adventnem tednu bo Marija romala po: NOVEM NASELJU, STARI CES-
TI, VODOVODNI POTI in CESTI POD SRNJAKOM;
- v drugem adventnem tednu bo Marija romala po: LJUBLJANSKI CESTI, VRT-
NI ULICI, POSTOJNSKI CESTI in POTI NA KILOVEC;
- v tretjem adventnem tednu bo Marija romala po: DOVCAH, ŠKOCIJANSKI 
POTI, in POTI V DELE;
- v četrtem adventnem tednu bo Marija romala po: PARTIZANSKI CESTI, GASIL-
SKI ULICI  in NA VASI;

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

3. ADVENTNA NEDELJA (15.12.)
ZALA STRAŽIŠAR,
URŠKA ZALOKAR

4. ADVENTNA NEDELJA (22.12.)
MATEJ KRANJEC,
JANJA PETEH

SVETI VEČER (24.12.) ob 18. uri: 
BREDA HRIBERNIK,
MARTINA ŠVIGELJ

BOŽIČ - polnočnica:
ZALA STRAŽIŠAR,
ROMANA GODEŠA

BOŽIČ - dnevna maša:
MONIKA JAMBROŠIČ,
SIMONA ŠTRUKELJ

SVETI ŠTEFAN (26.12.)
MARJETA HRIBERNIK

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Če ni vsak člen 

družinske verige kaljen 

in zvarjen v ognju ljubezni 

in žrtev, se bo hiša sesula.

(Fran Saleški Fižgar)

SVETNIK MESECA
12. december

IVANA FRAČIŠKA 
ŠANTALSKA

Rodila se je 28. januarja 1572 
v Dijonu. Komaj osemnajst 
mesecev je bila stara, ko ji je 
umrla mati. Zdaj je oče sam 
prevzel vzgojo otrok. Vce-
pil jim je gorečo ljubezen do 
Boga in jih utrdil v odločnem 
premagovanju samega sebe. 
Ta očetova vzgoja je položi-
la temelje za stavbo Ivanine 
svetosti. Po očetovi volji se je 
dvajsetletna poročila in osem 
let živela v najsrečnejšem za-
konu. Z močno roko in mo-
žato odločnostjo, obenem pa z 
materinsko nežnostjo je vodila 
veliko družino otrok in poslov 
tudi takrat, ko je bil mož zdo-
ma. Ko je ljubljenega moža pri-
jatelj po nesreči ubil na lovu, je 
osemindvajsetletni vdovi krva-
velo srce, toda prav v teh težkih 
trenutkih se je z močno voljo 
vedno znova dvigala k Bogu. 
V tem času je srečala svetni-
ka, ki ji je kot duhovni voditelj 
pokazal pot, po kateri jo hoče 
voditi Bog. To je bil Frančišek 
Saleški. Po njegovih nasvetih 
je sredi družinskega življenja 
naglo napredovala v svetosti. 
Po dogovoru s sv. Frančiškom 
Saleškim ustanovila novo re-
dovno družbo, v kateri ne bo 
strogih zunanjih pokor, pač pa 
bodo morale sestre gojiti toliko 
večjo notranjo pokoro in služi-
ti Bogu v premagovanju samih 
sebe. Umrla je 1641, v samo-
stanu, ki ga je vodila.
________________________

CERKEV ČISTIJO:
- sobota, 14.12. ob 8. uri: 
  Vodovodna pot;
- sobota, 21.12. ob 8. uri: 
  Ljubljanska cesta;

DECEMBER

16
PONEDELJEK

Adeljada, 
kraljica

 
 

DECEMBER

17
TOREK

Vivijana, 
opatinja

božična osemdnevnica
 19.00 - za zdravje 

DECEMBER

18
SREDA

Gracijan, 
misijonar

božična osemdnevnica

 19.00 + Marjan, obl. , Justina in Vojko
               Mikuž

DECEMBER

19
ČETRTEK

Urban V., papež
božična osemdnevnica

 19.00 + Terezija, obl.  in Ivan Železnik

DECEMBER

20
PETEK

Dominik, opat
božična osemdnevnica

 19.00 + iz družin Godeša in Martinčič

DECEMBER

21
SOBOTA

Peter Kanizij, 
cerkveni učitelj

božična osemdnevnica
 19.00 + Franc Kranjc

DECEMBER

22
NEDELJA

4. ADVENTNA
NEDELJA

božična osemdnevnica
 10.00 + Ciril Matičič, obl.

DECEMBER

9
PONEDELJEK

Peter Fourier, 
redovni 

ustanovitelj
DECEMBER

10
TOREK

Loretska Mati 
Božja

 18.00 + Janez Godeša, obl.
 18.00 + Ana Paternost, 30. dan

DECEMBER

11
SREDA

Damaz I., papež    7.30 + Marjan Mikuž, obl.

DECEMBER

12
ČETRTEK

Devica Marija iz 
Guadalupe

DECEMBER

13
PETEK

Lucija, mučenka  18.00 + Marija, obl. in Ludvik Mele
 18.00 + Franc Kranjc

DECEMBER

14
SOBOTA

Janez od Križa, 
cerkveni učitelj

DECEMBER

15
NEDELJA

3. ADVENTNA
NEDELJA

  
 10.00 - za žive in pokojne farane

GODOVI IN SVETE MAŠE
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