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NEDELJA 2. ADVENTNA                        

06.12.  

 

ob 7h     za farane                                                                      
ob 8.30   na Pernovem  za +Janija Podmiljšak      
ob 10h   za oba r. Jožeta in Ano Štefančič, obl.             

Ponedeljek Ambrož                                   

07.12.                 ob 18h   za +Anico Grebovšek  

Torek BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE        

08.12.          ob 7h     za rajne Petretove in Videnškove  
ob 16.30  na Pernovem  za +Pavlo in Janeza Siter  
ob 18h   za rajne Belejeve in Mirnikove  

Sreda Valerija                                     

09.12.                               ob 7h     za rajne Jovanove iz Železnega  

Četrtek Loretska Mati božja                                

10.12.           ob 7h     v dober namen                

Petek Damaz                                                                                                                                         

11.12. ob 18h   za +Karlija in Antona Lobnikar, obl.,  
                      ter starše Lobnikar in Špeglič    

Sobota Marija iz Guadalupe                        

12.12.          ob 7h     za rajne Hriberšek                         

NEDELJA 3. ADVENTNA                            

13.12. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30   na Pernovem  za +Katico Gjuras, obl.    
ob 10h   za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger             
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OB DRUGI ADVENTNI NEDELJI    
 
 
                                                                                                                                                   
                                                                              
                                                                                                                                                         
                                                                                      
 
 
 
 
 
 

Lk 3,1–6 

 

 

 

 

 

 

 

BOG PRIHAJA, PRIPRAVIMO MU POT 
 

Današnji evangelij poudarja, naj ljudje ne obupajo, saj da jim Bog daje še eno možnost, da se 
spreobrnejo. Samo v zgodovini Izraela so se ljudje velikokrat oddaljili od Boga. Bog se jim je kljub 
temu stalno bližal, kakor opisuje prerok Baruh v prvem berilu. V evangeliju pa jim naroča, naj 
pripravijo pot, ker bi se jim rad približal in jim podaril odrešenje. Bog nje in nas vabi: »Pripravite 
Gospodovo pot!« (Lk 3,4). Gospod je po svojem glasniku Janezu Krstniku govoril v puščavi. Puščava 
je kraj samote in vanj se umaknejo ljudje, da bi se srečali z Bogom. Tudi kdor bi rad sredi 
decembrskega hitenja imel nekaj časa zase, se mora umakniti v »puščavo« molitve. Tam se bo lahko 
umiril in gojil svoj odnos z Bogom. Povabimo k temu srečanju še našega zakonskega tovariša, otroke 
ali koga drugega. Zavestno si sredi napetosti decembrskih dni poiščimo pet minut časa zase, za naše 
najbližje in za Boga. Gospod je po Janezu Krstniku spregovoril v točno določenem zgodovinskem 
okolju, »v petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje 0«. Bog 
prinaša odrešenje v konkretno okolje. Zato prinaša odrešenje tudi v naše konkretne razmere in naš 
čas. Obdobje pred božičem in novim letom je dokaj napeto. Hitimo, ker moramo postoriti veliko stvari: 
pospraviti, poskrbeti za darila in obiskati prireditve 0 Zlahka se zgodi, da zaradi te naglice in tekanja 
postanemo živčni. Odnosi v družinah in drugih okoljih hitro postanejo napeti in drug drugemu 
očitamo, da je veliko dela in smo za vse sami. In adventni čas, ki naj bi bil predvsem čas lepega 
pričakovanja božiča, se lahko spremeni v nervozno in živčno tekanje. Zato v letošnjem adventu po 
molitvi poživimo zavest, da Jezus prihaja k nam, da prihaja v naše napete ali celo zapletene 
družinske odnose, da prihaja v našo naglico, našo nemoč, v našo slabost ... 

 

                                                                                                                                                         Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

In ko sta bila velika  
duhovnika Ana in Kajfa,  
je Bog govoril v puščavi  
Janezu, Zaharijevemu 

sinu.  
In prehodil je vso  

jordansko pokrajino  
in oznanjal krst pokore  
za odpuščenje grehov. 

 

(Lk 3,2–3) 



 
 
 

 
 
 
 
Še kar precej časa je manjkalo do božiča, ko se mi je neka gospa potožila: »Božič se bliža in 
rada bi ga lepo praznovala. Želela sem se pripraviti nanj. Prve dni je šlo, sedaj pa ne gre 
več. Molitev je rutina, nič več doživeta, odnosi v družini napeti … Kakor da gre vse narobe. 
Bojim se, da bo to še eno obdobje, ki ga bom preživela v prazno.«  
Prej ali slej bo vsakega izmed nas pot do Boga vodila skozi pokrajino naveličanosti, 
enoličnosti in občutja osamljenosti. Mučila nas bo brezizhodnost. Zato sem gospe odgovoril: 
»Prav vsakoletni advent nam hoče povedati, da nam Bog daje še eno možnost, da ima naša 
pot cilj in da ni prostora za obup. Advent nam govori, da Bog še ni obupal nad nami. 
Sporoča nam, da se Kristus prihaja rojevat v našo nemoč. Daje nam še eno možnost, želi da 
se spreobrnemo in znova začnemo hoditi za njim.« 
                                                                                                                                                                                                                                                 Po: B. Rustja 

 
 
****************************************************************************** 
 
 

OBVESTILA: 

 
 
* Papež Frančišek je razglasil izredno SVETO LETO BOŽJEGA USMILJENJA. Začelo se 
bo na praznik Brezmadežne, v torek, 8. decembra, končalo pa na nedeljo Kristusa Kralja, 20. novembra 
prihodnje leto.  
Papež bo v torek odprl sveta vrata v Rimu, v naši škofiji pa jih bo odprl škof Stanislav Lipovšek na    
3. adventno nedeljo (13.12.), v petrovški baziliki ob 15. uri, v celjski stolnici pa ob 18. uri.  
 
* Zakonci celjske škofije vabljeni v četrtek (10.12.) na srečanje družin, ki bo    od 18.00 do 21.00 
v veliki dvorani Doma sv. Jožefa v Celju.  
 
* Priložnost za adventno spoved bo na soboto pred 4. adventno nedeljo (19.12.) ob 15. uri           
v župnijski cerkvi. Prideta spovednika iz Gotovelj in Šempetra.  
 
* Naš mešani pevski zbor vabi na božični koncert, ki bo na 4. adventno nedeljo, 20. decembra 
ob 16. uri. Sodelujejo tudi cerkveni mladinski in otroški zbor ter oktet društva upokojencev Velika 
Pirešica-Galicija.  
 
 
 
 


