50. teden
10.12. 2017
2.
ADVENTNA
NEDELJA
11. 12. 2017
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

bl. Marko Anton
Durando,
duhovnik

sv. Damaz,
papež

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Iz 40,1-5.9-11; Ps
85,9-10.11-12.1314; 2 Pt 3,8-14;
Mr 1,1-8

Iz 35,1-10; Ps
85,9-10.11-12.1314; Lk 5,17-26

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
za + starše
Zorko in Andreja
ter stare starše
Kapela ob 7.30
za + Marijo in Pavla
Pečar
p. Andrej: po namenu

darovalca

12. 12. 2017
TOREK

Devica Marija
Guadalupe

Iz 40,1-11; Ps
96,1-2.3.10.1112.13; Mt 18,1214

13. 12. 2017
SREDA

sv. Lucija,
devica

Iz 40,25-31; Ps
103,1-2.3-4.8.10;
Mt 11,28-30

14. 12. 2017
ČETRTEK

sv. Janez od
Križa, duhovnik in
cerkveni učitelj

Iz 41,13-20; Ps
145,1.9.10-11.1213; Mt 11,11-15

15. 12. 2017
PETEK

bl. Antonija,
Krizina in druge
Drinske
mučenke

Iz 48,17-19; Ps
1,1-4.6; Mt 11,1619

16. 12. 2017
SOBOTA

sv. Albina,
mučenka

17. 12. 2017
3. ADVENTNA
NEDELJA
Gaudete
Veselite se

Lazar iz Betanije

ob 11. uri
za vse žive
in + iz
družine
Križan in
Plevnik
ob 18.uri
za srečno
operacijo
Florjana

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

po namenu
s. Andreje FSR
p. Andrej : po namenu
darovalca

v čast sv. Antonu Pad.
za zdravje družine ter
spreobrnenje očeta in
sinov

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca

p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca

p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca
p. Andrej:
po namenu darovalca

Sir 48,1-4.9-11;
Ps 80,2-3.1516.18-19; Mt
17,10-13

Kapela ob 7.30

Iz 61,1-2.10-11;
Lk 1,46-48.4950.53-54; 1 Tes
5,16-24; Jn 1,68.19-28

p. Andrej: po namenu
darovalca

po namenu darovalca

p. Andrej:
po namenu darovalca

ob 9. uri
za + Lenič in
Zupan

ob 20.uri
po namenu darovalca

ob 18.uri
za + Jordana
Lakoseljaca
ob 18.uri
po namenu
za rešitev
družinskih
zadev
ob 18.uri
za + Štefko
Tomažin
ob 18.uri
za + družine
Schaffer Rabak
ob 11. uri
za + starše
Ferčec

2. ADVENTNA NEDELJA, 10.12. *IZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA
Kako najti Mesija
Preteklo nedeljo nas je Božja beseda popeljala v staro zavezo, kjer
Bog po preroku Izaiju naroča: »Tolažite, tolažite moje ljudstvo.
Govorite Jeruzalemu na srce in mu kličite, da je dokončana njegova
tlaka, da je poravnana njegova krivda. Razodelo se bo Gospodovo
veličastvo in vse človeštvo ga bo videlo.« Na to drugo adventno
nedeljo pa je prav, da pogledamo v svoje srce, če smo te besede vzeli s seboj za
popotnico skozi ta adventni čas, ko resnično pričakujemo Gospoda. Danes smo
prisluhnili začetku Markovega evangelija o Jezusu Kristusu, Božjem Sinu, Mesiju,
Maziljencu. On, ki je navdihnil velike umetnike za ustvarjanje čudovitih del o njem,
ne neha navdihovati novih umetnin v življenju vsakega človeka. Vabi ljudi za seboj,
saj je on sam tista »lepota, večno davna in večno nova« (sv. Avguštin) in vsa
zemeljska lepota je samo njen bledi odblesk, »sled sence zarje onstranske glorije,«
kot pravi naš Prešeren. »Našli smo Mesija,« je vzkliknil apostol Andrej. Najti
Mesija, Kristusa, Božjega Sina, in verovati vanj – ali pa ga odkloniti in zgrešiti – ob
tem se ni določala le usoda judovskega naroda, ob tem se v globini odloča usoda
vsakega človeka. In kako najti Mesija? Naj nam za danes zadostuje en sam napotek.
Daje nam ga Janez Krstnik, zadnji prerok stare zaveze, ki že stoji na pragu nove
zaveze in je mnogim pokazal pot do Kristusa. O sebi pa je rekel: »On, Mesija, ki
pride, je močnejši in večji od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in
odvezal jermen njegovega obuvala.« Brez te iskrene ponižnosti, ki jo želi tudi od nas, Mesija
nikakor ni mogoče najti. Še imamo čas, da se s ponižnostjo pripravimo na njegov prihod …
Po: TV Slovenija – Ozare, 1996

TOREK, 12.12. * ŠTUDENTSKA MAŠA v cerkvi sv. Ane ob 20.00. Vabljeni!
SOBOTA, 16.12. * ZAČETEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE: »Kralja, ki
prihaja, pridite, molimo!« Peli in molili jo bomo pri večerni maši. Pridite, molimo!

ADELAJDA (ADELA), cesarica
Bila je hči Rudolfa II., kralja Burgundije, Jure in Arlesa. Leta 974 se
je poročila z italijanskim kraljem Lotarijem. Ko je po treh letih
zakona postala vdova, saj so njenega moža zastrupili Brengarij in
njegovi pomagači, je morala bežati iz Italije. Zatočišče je našla pri
nemškem kralju Otonu I., ki se je z njo poročil leta 951. Oton I. je
premagal Brengarija in postal kralj Italije ter leta 962 tudi cesar. Cesarica Adelajda je
imela štiri otroke. Vse svoje moči je posvetila pomoči revnim, zagovarjala je clunyjsko
meniško gibanje in pomagala Cerkvi. Spodbujala je soproga, da je bil zaščitnik
evangelizacije vzhodne Evrope. Po njegovi smrti je skrbela za vzgojo njegovega vnuka
Otona III. vse do njegove polnoletnosti leta 996. Umrla je leta 999 med obiskom v
samostanu v Seltzu blizu Salzburga, ki ga je sama ustanovila.
Nekateri z zelo malo imetja obogatijo življenje sebi in drugim. (Anthony de Mello)
ČIŠČENJE IN OBNOVA OLTARJA JEZUSOVEGA IMENA
Beno in Lan Sevšek čistita in obnavljata oltar Jezusovega imena v katerem je slika
Benedetta Carpaccia: Češčenje Jezusovega imena s svetniki Janezom Krstnikom,
Frančiškom Asiškim, Bernardinom Sienskim in Pavlom. Za vsak dar: hvala!
TRR: 246009054462207 pri Nova KBM z namenom: oltar

3. ADVENTNA NEDELJA, 17.12. * GAUDETE - VESELITE SE

