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NEDELJA BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE  

08.12.  
 

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Katico Gjuras, obl.  

10.00   za +Marjano Podvršnik  

Ponedeljek Valerija                                         

09.12.               18.00   za +Ivana, Geliko in Ivico Videnšek      

Torek Loretska Mati Božja                               

10.12.        7.00     za +Marico in Danija Dolar                       

Sreda Damaz                                         

11.12.                                 18.00   za +Draga Cokan in sorodnike 

Četrtek Konrad                                                                 

12.12.        8.00    na Pernovem   za rajne Hriberšek in Cokan       

Petek Lucija                                   

13.12.  18.00   za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger            

Sobota Janez od Križa                        

14.12.          7.00     za +Franca in Anico Cokan ter družini Cokan in Lebič  

NEDELJA 3. ADVENTNA                                  

15.12.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Jožeta in Ano Štefančič, obl.  

10.00   za +Jožeta in Jožefo Podvršnik, obl.  
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Lk 1,26–38 

ZGODI SE 

 

Mariji je Bog poslal angela s posebnim naročilom. Marija je to sporočilo sprejela. 

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 odsotnost greha in polnost 

milosti Svetega Duha. 

Ne moremo je doseči, vabi pa nas, naj se ji bližamo. 
                                                                                                                                                                                                                    Po: F. Cerar 

 

 

 

 

 

 

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.« 
Marija je rekla:  

»Glej, dekla sem 
Gospodova,  

zgodi se mi po tvoji besedi!« 
 In angel je šel od nje. 

 
(Lk 1,30–33.38) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

* Krajani Zavrha in Turistično društvo vas vabita na ogled jaslic v Zavrhu – vse do 

svečnice. Na sveti večer (24.12.) bo tam ob 22.30 kratek koncert božičnih pesmi, nato 

pa pohod k polnočnici z baklami.  

 Na praznik svetega Štefana (26.12.) ste vabljeni na tradicionalno žegnanje konj 

po sveti maši ob 10.00, nato pa pod kozolec na kozarček.  

 

* Priložnost za božično spoved bo v soboto pred 4. adventno nedeljo (21.12.)              

ob 15. uri. – Kot običajno bosta spovedovala duhovnika iz Gotovelj in Šempetra.   

 

* Dom sv. Jožef Celje vabi na: 

 Adventni koncert iz sklopa Glasba na hribu: Ljubljanski madrigalisti 

Meditativni koncert gregorjanskih koralov ob spremljavi eksotičnih inštrumentov 

z naslovom Veni Domine. 

Nedelja, 8. decembra 2019, ob 19. uri, v cerkvi Sv. Jožefa Celje 

 ter 

 Razmišljanja iz sklopa »Pet cerkvenih zapovedi za življenje danes« 

Drugo z naslovom »Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto« 

Torek, 10. decembra 2019, ob 19. uri 

Predavatelj: Anton Lavrič CM. 

 

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, 
potrebujemo 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 
lahko za nas bolj zvezda upanja, 
kot je ona, jutranja zarja, ki je 
napovedala dan odrešenja? 

 

Benedikt XVI. 


