
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
5. PON 
sv. Sava 18.h  +   Valentina Škofic Roditeljski 

sestanek s starši 
birmanskih 

kandidatov bo v 
sredo, 7. decembra 
po sv. maši (18.30). 

Lepo vabljeni. 

6. TOR 
sv. Miklavž 7.30  +   Marija Zelko 

7. SRE 
sv. Ambrož 18.h  +   Valentina Divjak 

8. ČET 
Brezmadežna 

8.h    +   Janez Miklavčič 
18.h  +   Hana Mazi Jamnik 

Srečanje biblične 
skupine bo v 

četrtek, 15. decem-
bra po sv. maši. 

9. PET 
sv. Peter Fourier 

18.h  +   Vinko Kepic 
              in Julijana Podakar 

10. SOB 
Loretska Mati Božja 18.h  +   Zvezdana More Pričetek božične 

devetdnevnice je v 
petek, 16. decembra. 11. NED 

3. adventna nedelja 
8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Peter Pavc 

12. PON 
Marija iz Guadalupe 18.h  +   Anton in Marija Babič Naročniki Družine 

in Ognjišča ostanite 
zvesti naročniki 

tudi prihodnje leto. 
13. TOR 
sv. Lucija 

7.30  +   Milka Oman 
18.h  +   Ana Žepič, 30. dan 

14. SRE 
sv. Janez od Križa 18.h  +   Samo Krč 

Priložnost za 
spoved je vsak večer 
pol ure pred mašo. 

V petek in soboto pa 
od 17. ure dalje. 

15. ČET 
Drinske mučenke 18.h  +   Pavla Šenk 

16. PET 
sv. Adela 18.h  +   Ivana Zupet, 30. dan Na 3. adventno 

nedeljo bo pri vseh 
mašah darovanje za 
ogrevanje cerkve v 
zimskem času. Po 

svojih močeh 
prispevajte za nekaj 

toplote. 

17. SOB 
sv. Janez de Matha 18.h   +   Mizerit 

18. NED 
4. adventna nedelja 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marija Homan 

Marijino adventno popotovanje pomeni Jezusovo 
približevanje ljudem. Ona je na poti, da bi Jezus dospel do 
nas. Pa ne samo za božič, ampak tudi vse dneve, ki so pred 
nami v prihodnjem letu. Z Marijo je pot za Jezusom lažja, 

varna in zanesljiva. Biti z Jezusom in Marijo in biti z 
drugimi – to je vse, kar potrebujemo… 

Marija romarica potuje od praznika Brezmadežne in trka 
na naše domove. Kdor jo želi ponesti v svojo družino, naj 

nameravan datum vpiše na koledar v zakristiji. 

Jaz sem luč sveta,.  
Kdor hodi za menoj,  
ne bo hodil v temi,  
temveč bo imel luč 

življenja. 
(Jn 8,12) 
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SLEPI SPREGLEDUJEJO 
 

Ustavimo se danes pri drobnem izseku, 
dejstvu, ki nam ga v evangeljskem 
odlomku približa Matej, ki pravi, da 
Jezus naroča, naj Janezu sporočijo, da 
ob njem »slepi spregledujejo«. Slepota 
je bila nekoč in je tudi danes prisotna. 
Slepa sta novoporočenca, ki pričakujeta, 
da se bo dalo v zakonu sladko živeti 
samo od lepote, mladosti, telesne 
ljubezni, zdravja in zaslužka. 
Slepi so starši, ki mislijo, da je mogoče 
otroka osrečiti in pripraviti za življenje s 
kopičenjem igrač in zadovoljevanjem 
njegovih želja in željic. 
Slepi so vsi, ki upajo, da bodo uspešno 
gospodarili in poslovali z nepokritimi 
menicami, s prejemanjem plač, ki niso 
zaslužene, z obilnim jemanjem tam, 
kamor so malo vložili. 
Slepi smo vsi, ko se pritožujemo nad 
onesnaženim okoljem, a sami iz dneva v 
dan na različne načine zastrupljamo 
sebe, druge, zrak, zemljo, vodo … 

Slepi smo, ko očitamo državnim in 
verskim poglavarjem, zakaj ne naredijo 
več za mir, če pri tem sami živimo z 
nemirom v srcu, z neslogo v družini, v 
prepiru z okolico. 
Znak slepote je verovati, da nam bo na 
svetu samo zato in takrat lepše, ko 
bomo imeli več strokovnjakov in 
učenjakov ter več strojev, računalnikov, 
robotov in sploh snovnih dobrin. 
Slepi smo kristjani, ko mislimo, da je 
Bogu všečno naše obhajanje božiča ob 
polni mizi, pri topli peči in v prijetni 
družbi, če nismo nobenemu 
potrebnemu pomagali pogrniti njegove 
mize, nobenemu premraženemu 
zakurili peči in nobenemu osamljenemu 
stisnili roke. 
Kdo ve, če nismo slepi tudi mi, ki 
pridigamo evangelij. Oznanjamo ga 
ubogim, a so naša bivališča, naša 
jedila, naša oblačila preveč podobna 
kraljevskim in premalo tistim, ki jih je 
nosil Janez Krstnik. Vsekakor se 
zavedam, da med te slepce spadam 
tudi sam. Pomagajmo (še posebej v 
tem adventnem času) drug drugemu 
odpirati oči.                                         Po: p. F. Cerar 

 
Tam, kjer hrepenimo po Bogu,  

tam smo svobodni, 
tam pričakovanja okolice niso več 
tako pomembna. Čutimo, da v nas 

Bog sam želi prebivati. 
 

 



Birmanski botri 
Botrstvo je služba, ki jo Cerkev zaupa 
vernikom, da pomagajo tistim, ki 
prejemajo zakramente rasti v veri. Po 
botrih Cerkev skrbi za oblikovanje vere 
in duhovno rast prejemnikov 
zakramenta svete birme. 
Vsak boter mora imeti za svoje 
poslanstvo pogoje. Star mora biti vsaj 
16 let in je že prejel zakramente 
uvajanja, ne živi v zunajzakonski 
skupnosti ali samo v civilnem zakonu 
pa se nima namena cerkveno poročiti.  
Skratka, za botra izberemo človeka, ki 
bo birmancu (krščencu) dejansko 
pomagal postati kristjan in živeti iz 
vere. 
Za botra ne prosimo človeka, ki ne 
izpolnjuje pogojev, da ga ne spravimo 
v zadrego, ne povzročimo neljubih 
težav.  
Birmanski boter ali botra naj birmanca 
spremlja že v času priprave, ga 
spodbuja in mu pomaga. 
Botri, ki ne živijo v domači župniji, naj 
si do konca adventa v župniji bivanja 
priskrbijo potrdilo o primernosti za 
poslanstvo botra z izjavo in obljubo, da 
se bodo trudili živeti v skladu z 
Božjimi in cerkvenimi zapovedmi. 

Bralci Božje besede: 
Sobota zvečer 

Justi Gašperlin in Mojca Naglič 
11.12.2022 ob 8.00 

Kristina Leskovar, Marta Rudež 
11.12.2022 ob 10.00 

Ajda Štempihar, Slavko Štern 
18.12.2022 ob 8.00 

Ana Peklenik, Jure Sajovic 
18.12.2022 ob 10.00 

Vincenc Borovnik, Urška Zabret 

8. december: Brezmadežna 
 

 
 

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.« 

(Lk 1,30–33) 
 

“Čista, vsa brez madeža / bila si 
spočeta, / greh in pekel zmagala / v 
hipu prvem sveta.” Tako verni Slovenci 
opevamo slavo Jezusove in naše 
matere. V prvem trenutku svojega 
spočetja je bila “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 kot versko 
resnico razglasil papež Pij IX. 8. 
decembra 1854. Resnico o Marijinem 
brezmadežnem spočetju je Božje 
ljudstvo v Cerkvi priznavalo od vsega 
začetka v prepričanju o popolni svetosti 
Jezusove deviške Matere. Od leta 1708 
se praznik Marijinega brezmadežnega 
spočetja v vesoljni Cerkvi obhaja 8. 
decembra. 

SVETI NIKOLAJ – SVETI MIKLAVŽ 
 

Iz življenja sv. Nikolaja, prijatelja 
otroških src, nimamo veliko 
zgodovinskih podatkov, več nam o 
njem povedo prisrčne legende. 
Zanesljivo je dejstvo, da je bil Nikolaj 
škof v Miri v Mali Aziji, kjer je v visoki 
starosti umrl okoli leta 350. Pobožnim 
staršem, ki sta bila dobra in usmiljena 
človeka, odprta za reveže, se je rodil 
potem, ko sta bila že dolgo poročena. 
Nikolaj (njegovo ime pomeni "zmaga 
ljudstva") ju je posnemal v 
dobrodelnosti. Premoženje, ki sta mu 
ga zapustila starša, je razdelil med 
reveže, sam pa je postal redovnik. Ko 
je umrl škof v Miri, so verniki po dolgi 
molitvi sklenili: tisti duhovnik, ki bo 
naslednje jutro prvi stopil v cerkev, naj 
bo novi škof! To je bil Nikolaj. Svojim 
vernikom je hotel biti zgled v vsem, 
zlasti v dejavni dobroti. Po legendi je 
priskrbel primerno doto trem dekletom, 
ki so bile obubožane in bi zabredle v 
sramoto, tako pa so se lahko pošteno 
poročile. 
Temu priljubljenemu svetniku je na 
Slovenskem posvečenih zelo veliko 
cerkva – okoli 200 – in tudi ime Nikolaj, 
Nika pa še razne druge oblike, je zelo 
pogosto. 

Po: M. Joslin, Sveti NIkolaj 

 

 

Ali je Jezus, ker je Bog, živel že pred 
svojim rojstvom? 
Ker je Bog večen in zunaj časa, je tudi 
njegov Sin že od vekomaj. Ker gre za 
brezčasnost, bi bilo neumestno 
razglabljati o tem, kaj je bilo ‘prej’ in kaj 
‘kasneje’. Smemo pa trditi, da je Sinova 
Božja narava z učlovečenjem prevzela 
človeško, ki je tako zaživela v času in 
prostoru. Prav zato tudi rečemo, da je 
Marija Božja in ne le človeška mati. 
Jezus je namreč učlovečeni Božji Sin – 
Bog sam!  
Ker je Sinova večna Božja narava 
prevzela človeško, v Jezusu “telesno 
biva vsa polnost 
božanstva” (Kol 2,9). Jezus sam je v 
molitvi prosil Očeta, naj ljudem 
razodene slavo, ki jo je imel pri njem od 
vekomaj. Apostol Janez pa že na 
začetku svojega evangelija govori o 
Sinu kot večni Božji Besedi, ki nima 
začetka. 
 

TU SEM IN TE 
PRIČAKUJEM  

 

Pridi, Gospod Jezus! 
Morda te mnogi ne pričakujejo več, 

v njihovih srcih ni prostora. 
Vendar si se ti, Gospod, 

neskončni Gospodar vesolja, 
naredil tako majhnega. 
Pridi, le pridi, Gospod, 

tudi če bi ne bilo nikogar, 
ki bi te pričakoval, 

sem tu in te pričakujem, 
pridi, Gospod Jezus! 


