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NEDELJA PRVA ADVENTNA – NEDELJA KARITAS             

29.11.  
 

za +Dušana Pečnik, obl.                  

za +Jožefo in Alojza Podlesnik ter Emilijo Koprivec, obl. 
(OPOMBA: MAŠE SO ŠE VEDNO BREZ NAVZOČNOSTI VERNIKOV) 

Ponedeljek Andrej, apostol                    

30.11.                 za +Andreja Križan in vse Kremšove                                       

Torek Edmund                                    

01.12.        za rajne                                         

Sreda Vivijana                               

02.12.                                                    za zdravje                                      

Četrtek Frančišek Ksaver                                

03.12.         za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin  

Petek Barbara – prvi petek                                                

04.12. za +Franca Ašenberger                             

Sobota prva sobota                                              

05.12.          za + Franca in Jožefo Veber                                       

NEDELJA DRUGA ADVENTNA                               

06.12.  
 
 sveti Miklavž 

za +Franca Novak, obl.                  

za +Ivana in Anico Grebovšek  

 

                                  



                

PRVA ADVENTNA – NEDELJA KARITAS             

 
Evangelij 
 
ČUJMO, KER NE VEMO, KDAJ PRIDE HIŠNI GOSPODAR 
 
Iz svetega evangelija po Marku  
 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride 
čas! Tako bo kakor s človekom, ki je zapústil svoj dom in šel na potovanje. 
Svojim služabnikom je izróčil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je 
naróčil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar zvečer, 
opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori da vas ne najde spečih, če pride 
nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!« 

 

 

 

ČUJEČE PRIČAKOVATI GOSPODA 
 

Ko je Bog ustvaril drevesa, je vsako vrsto hotel posebej obdarovati. Toda Stvarnik se je hotel poprej 
prepričati, kateremu bi določen dar najbolj koristil. Dejal jim je: »Želim, da bedite in stražite zemljo sedem 
dni.«  
Mlada drevesa je pomembna naloga, ki jim je bila zaupana, tako vznemirila, da jim prvo noč ni bilo težko 
bedeti. Drugo noč jim ni bilo več tako lahko in proti jutru jih je nekaj zadremalo. Tretjo noč so se drevesa 
začela med seboj pogovarjati, da ne bi zaspala. Kljub temu je bilo to za nekatera pretežko. Še več jih je 
omagalo četrto noč. Do sedme noči je vztrajalo le nekaj dreves: smreka, bor, jelka, cipresa, cedra in lovor. 
»Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem, da vam nikoli ne bodo odpadli  listi in 
igle, ampak boste vedno zeleni. Stražili in varovali boste gozd. Pozimi, ko se zdi, da je vse mrtvo, bodo druga 
drevesa našla zavetje med vašimi vejami.« 
Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo liste in pred zimo zaspijo, zimzelena drevesa pa ostanejo  budna. Tako 
so zgled čuječnosti v zimski zaspanosti in svežine v sivini. Zimzelena drevesa nam govorijo: vse okrog nas je 
zaspano, utrujeno in onemoglo, mi pa nenehno pričujemo, da bedimo in čakamo. 
Adventne vence spletamo iz zimzelenih vejic. Te zelene vejice nam govorijo: kristjan mora biti čuječ, ko drugi 
spijo, in prinašati Božjo svežino v sivo vsakdanjost. 

                                                                                                                                                    Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 

 

Prva svečka na adventen vencu je zažarela. 

Vabi nas k čuječnosti o kateri govori današnji 

evangelij. Pavel pa nam v drugem berilu sporoča: 

»Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s 

svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim 

Gospodom.« Ostanimo tudi mi zvesti. Ne le 

zvesti, naša zvestoba naj iz  dneva v dan raste. 

Kakor bo plamen na adventnem vencu iz tedna v 

teden svetlejši, tako naj v naših srcih vedno bolj 

žari ljubezen in zvestoba, ki naj odsevata v življenje. Nedelja karitas  nas vzpodbuja, da 

ta naš žar še posebej začutijo tisti, ki so najbolj potrebni topline in vsakršne pomoči. 

 



 

Razlaga simbolike adventnega venca 
 

Adventni venec je iz rastlinja spleten venec s štirimi svečami, ki ponazarjajo štiri adventne 
nedelje. Kot okras in liturgični simbol adventnega časa, prevzet od germanskih narodov, 
se je v Sloveniji uveljavil v osemdesetih letih 20. stoletja. Večji venec s štirimi svečami visi 
ali je postavljen v cerkvah na vidnem mestu v prezbiteriju, vsako adventno nedeljo pa na 
njem prižgejo dodatno svečo. 

Liturgični adventni venec ima več simboličnih pomenov in razlag: 

Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. Zimzelene veje govorijo o življenju, o Jezusu 
Kristusu, ki prihaja med nas. Simbolika vijolične barve predstavlja upanje, da bo tema 
premagana. Štiri sveče, ki so lahko samo v vijolični ali beli barvi, imajo posebno simboliko: 

 predstavljajo štiri mejnike (stvarjenje, učlovečenje, odrešenje in konec sveta); 

 predstavljajo štiri strani neba: sever, jug, vzhod in zahod, kar govori o 
univerzalnosti Kristusovega učlovečenja za ves svet in vse ljudi; 

 predstavljajo štiri letne čase, kar pomeni, da je bilo Kristusovo rojstvo pomembno 
ne samo za tisti zgodovinski čas, v katerem je živel na Zemlji, ampak je pomembno 
za vse čase in vsako dobo; 

 predstavljajo človekovo življenje; (ob rojstvu) prižgana sveča je vsak trenutek 
manjša, kar govori o tem, da smo vedno bliže sklepu življenja in nas spominja na 
tuzemsko minljivost. 

Sveče prižigamo tako, da na prvo adventno nedeljo prižgemo prvo, na drugo adventno 
nedeljo poleg prve prižgemo tudi drugo – in tako naprej do četrte adventne nedelje, kar 
pomeni, da je v času, ko se bližamo rojstvu Jezusa Kristusa, v prostoru vedno več svetlobe. 
V duhovnem smislu to pomeni, čim bliže smo Bogu, tem več je svetlobe tudi v naših 
življenjih. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spoštovani! 

Na žalost se je spet ponovilo to, kar smo doživljali že spomladi. Zato bi vam rad 

delno ponovil, kar je veljalo tudi takrat.  

Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je bilo dogovorjeno. 

To in še kaj drugega bo objavljeno vsako soboto na naših oznanilih na internetni 

strani Krajevne skupnosti Galicija (galicija.si). Priporočam vam, da ta oznanila 

spremljate, in se obenem zahvalim, da nam je to objavljanje že kar veliko let 

omogočeno.   

Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum, naj me pokliče, da 

se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za naprej.   

V času teh ukrepov tudi verouk po župnijah odpade.  

V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah dopoldne. Takrat lahko 

naročniki tudi dobite Družino in Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski 

koledar (2.50 €) in Družinska pratika (6.50 €).  

Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.  

 

Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih posredoval božji 

blagoslov. 

V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!                                      

                                                                               Janko, župnik  

 

 

PRIPIS: 

 

Hvala vsem, ki ste do zdaj že darovali svoje prispevke za našo župnijo! 

Ko bomo lahko spet imeli skupaj maše po cerkvah, bom povedal in objavil, koliko 

smo zbrali.  


