49. teden
3. 12. 2017
1.
ADVENTNA
NEDELJA
4. 12. 2017
PONEDELJEK

5. 12. 2017
TOREK

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Frančišek
Ksaver,
duhovnik

Iz 63,1617.19;64,2-7; Ps
80,2-3.15-16.1819; 1 Kor 1,3-9;
Mr 13,33-37

p. Andrej: po namenu
darovalca

sv. Barbara,
devica in
mučenka

Iz 2,1-5 ali Iz 4,26; Ps 122,1-9; Mt
8,5-11

Kapela ob 7.30

sv. Saba, opat

Iz 11,1-10; Ps
72,1.7-8.1213.17; Lk 10,2124

6. 12. 2017
SREDA

sv. Nikolaj
(Miklavž), škof

Iz 25,6-10; Ps
23,1-6; Mt 15,2937

7. 12. 2017
ČETRTEK

sv. Ambrož, škof
in cerkveni
učitelj

Iz 26,1-6; Ps
118,1.8-9.1921.25-27; Mt
7,21.24-27

8. 12. 2017
PETEK

Brezmadežno
spočetje Device
Marije, slovesni
praznik

1 Mz 3,9-15.20;
Ps 98,1-4; Ef 1,36.11-12; Lk 1,2638

sv. Valerija,
mučenka

Iz 30,19-21.2326; Ps 147,1-2.34.5-6; Mt 9,35-38;
10,1.6-8

BREZMADEŽNA

9. 12. 2017
SOBOTA
10.12. 2017
2.
ADVENTNA
NEDELJA

SVETE MAŠE

bl. Marko Anton
Durando,
duhovnik

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

ob 9. uri
v zahvalo in
božje varstvo

po Marijinih namenih
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
po Marijinih namenih za
staro mamo
p. Andrej : po namenu

darovalca

Kapela ob 7.30
za + družino Vodopija

p. Andrej:
za samostansko družino
za milost, varstvo in
pomoč – dar sv.
Miklavža

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca

p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za duše v vicah
p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca

p. Andrej:
po namenu darovalca

p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
za + starše
Zorko in Andreja
ter stare starše

ob 11. uri
za + Antica
in Jakob
Klobas
ob 18.uri
za + sestro
od moža in
njegove
starše
ob 18.uri
v čast sv. Antonu
Pad. za zdravje
družine ter
spreobrnenje očeta
in sinov

ob 18.uri
v dober
namen za
vero
ob 18.uri
za + Andželo
in Josipa
Matjašič
ob 18.uri
za + Jožeta
Gregoriča –
obl.
ob 18.uri
v zahvalo za
srečen porod
ob 11. uri
za vse žive
in + iz
družine
Križan in
Plevnik

1. ADVENTNA NEDELJA, 3.11. * BLAGOSLOV ADVENTNIH VENCEV
Hvala ti, Gospod, da nam ponovno podarjaš adventni čas, čas
pričakovanja in priložnosti, da prižigamo v sebi luč dobrote in
upanja. Naj se naša dobrota odraža tudi pri ljudeh, ki so potrebni
naše pomoči. Hvala ti za prvo lučko na adventnem venčku; naj nas
spomni, da bomo le v luči tvoje ljubezni adventni čas resnično
globoko doživeli. Amen. Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B
Na prvo adventno nedeljo bo v stolnici ob 10.00 zaključek Carpaccijevega leta v Kopru. Pri sveti
maši, ki jo bo vodil škof Jurij, bosta pela Zbor študentov Univerze na Primorskem in Zbor Aegida
pod vodstvom Ambroža Čopija.

PONEDELJEK, 4.12. * KATEHEZA MESECA: »POŽREŠNOST – KRALJICA
BRBONČIC« ob 18.45 v Monaldovi dvorani.

TOREK, 5.12. * ŠTUDENTSKA MAŠA v cerkvi sv. Ane ob 20.00. Vabljeni!
SREDA, 6.12. * SV. NIKOLAJ (MIKLAVŽ), škof
Rodil se je v Patari v Likiji v 4. stol. Postal je škof v Miri. Bil je zaprt v
času preganjanja, ki ga je začel cesar Dioklecijan. Umrl je leta 345. To je
eden od najbolj priljubljenih svetnikov. Bil je velik čudodelnik, saj so se
njegovi čudeži spremenili v prave legende. Znana je legenda o obuditvi
treh deklet in tista o rešitvi ladje pred brodolomom. Prav tako je bil znan po
svojem usmiljenju. Izročilo pravi, da je nekemu revnemu človeku dal tri vrečke
zlatnikov, saj je ta hotel predati svojo hčer v prostitucijo, da bi lahko vzdrževal družino. Na
severu je sv. Nikolaj postal sv. Klaus (zaradi napačnega branja latinskega Sanctus Nicolaus),
ki na saneh z jeleni prinaša darove otrokom.

ČETRTEK, 7.12. * SREČANJE FSR – OFS ob 18.30 v Monaldovi dvorani.
PETEK, 8.12. * BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
V Katoliški Cerkvi 8. decembra obhajamo slovesni praznik brezmadežnega spočetja Device
Marije. Marija je bila spočeta po naravni poti. A zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj
je bila izbrana, da postane Božja Mati, je bila po nauku Cerkve obvarovana madeža izvirnega greha
in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. To tudi izraža besedna zveza brezmadežno spočetje.

JE BILA MARIJA LE BOŽJE ORODJE?
Marija je bila več kot le pasivno Božje orodje. Tudi po njeni aktivni privolitvi se je zgodilo
Božje učlovečenje. (KKC 493–494, 508–511)
Angelu, ki ji je povedal, da bo rodila »Sina Najvišjega«, je Marija odgovorila: »Glej,
Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38). Odrešenje človeštva po
Jezusu Kristusu se torej začne z Božjim vprašanjem, človekovim svobodnim pristankom – in
Marijino nosečnostjo, ki se je zgodila brez sodelovanja njenega zakonitega moža. Po tako
nenavadnih poteh je Marija za nas postala 'vrata zveličanja'. (YOUCAT – katekizem za mlade)
ČIŠČENJE IN OBNOVA OLTARJA JEZUSOVEGA IMENA
Beno in Lan Sevšek že 14 dni 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.
Človek, kateremu malo zadostuje, je zadovoljen, saj misli, da ima dovolj. Kdor mnogo potrebuje, je zelo
nesrečen, saj vedno živi v prepričanju, da živi v pomanjkanju. (F. X. Van Thuan)
Moli kratko pa dobro! Pokrižaj se zjutraj, ko vstaneš, priporoči vsako delo Bogu. Brez večerne zahvale
naj bi človek nikoli ne zaspal. (bl. Anton Martin Slomšek)

2. ADVENTNA NEDELJA, 10.12. *IZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA

