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2.
ADVENTNA
NEDELJA

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE

sv. Barbara,
devica in
mučenka

Iz 11,1-10; Ps
72,1-2.7-8.1213.17; Rim
15,4-9; Mt 3,112

Kapela ob 7,00
za + Antonijo Valenčič

sv. Saba,
opat

Iz 35,1-10; Ps
85,9-10.1112.13-14; Lk
5,17-26

Kapela ob 7,30
za + Antonijo Valenčič

6.12.2016
TOREK

sv. Nikolaj
(Miklavž),
škof

Iz 40,1-11; Ps
96,12.3.10.1112.13; Mt
18,12-14

Kapela ob 7,30
za + Antonijo Valenčič
po namenu darovalca

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

7.12.2016
SREDA

sv. Ambrož,
škof in
cerkveni
učitelj

Iz 40,25-31; Ps
103,1-2.34.8.10; Mt
11,28-30

Kapela ob 7,30
za + Antonijo Valenčič
za Marijino varstvo
pred zlom

ob 18.uri
za + Zvonko
Bobanovič

Brezmadežno
spočetje Device
Marije, slovesni
praznik

1 Mz 3,9-15.20;
Ps 98,1-4; Ef
1,3-6.11-12; Lk
1,26-38

Kapela ob 7,30
za + Antonijo Valenčič

sv. Valerija,
mučenka

Iz 48,17-19; Ps
1,1-4.6; Mt
11,16-19

bl. Marko
Anton
Durando,
duhovnik

Sir 48,1-4.911; Ps 80,23.15-16.18-19;
Mt 17,10-13

sv. Damaz,
papež

Iz 35,1-6.10; Ps
146,6-7.8-10;
Jak 5,7-10; Mt
11,2-11

5.12.2016
PONEDELJEK

8.12.2016
ČETRTEK
BREZMADEŽNA

9.12.2016
PETEK
10.12.2016
SOBOTA
11.12.2016
3.
ADVENTNA
NEDELJA
GAUDETE

ob 9. uri

v čast Materi Božji za
srečno operacijo

za + Lucjana in
Lucijano Bordon

za + Marijo in Pavla
Pečar
Kapela ob 7,30
za + Antonijo Valenčič

za + Ivico
Martinoviča
Kapela ob 7,30
za + Antonijo Valenčič

za dojenćico Ano
Kapela ob 7,00
za + Antonijo Valenčič

ob 9. uri

za + Zorko in Andreja

ob 11.uri
po namenih
ob 18.uri
po namenu
Elizabete
Mastnak
ob 18.uri

ob 18.uri
za + Jožeta
Gregoriča
ob 18.uri
za zdravje v
družini in v
zahvalo za
varstvo v tem letu
ob 18.uri
za + Dante
Stepančič

ob 11.uri
za zdravje otroka

2. ADVENTNA NEDELJA, 4.12. * KRISTUS JE ODREŠENIK VSEH
Fenomen današnjega časa je, da obstajajo ljudje, ki so pripravljeni zatajiti svojo
enkratnost, svojo pristnost in identiteto, upogniti svojo hrbtenico, da bi si pridobili vstop v
navidez pomembno družbo. Prilagajajo se, na noben način nočejo biti drugačni od
drugih, nočejo izstopati, trudijo se, da ne bi koga užalili, da ne bi prišli s kom v konflikt in
bi jih iz določenega kroga izključili. Tako izgubiš svojo identiteto in potoneš v množici.
Primerjaš se z drugimi in se več ne razlikuješ, opustiš svojo pravo obliko in podobo in s
tem izgubiš svoj obris. Nekoč je nekdo rekel: Človek se rodi kot original, umre pa kot
kopija. Krščansko poslanstvo je drugačno: Dvigni se! Postavi se! Postavi se za Boga –
kot se je postavil Janez, trdi in nenavadni klicar v puščavi. Postavi se zase in za svoje meje
in naj te objame Božja neskončnost! Bodi vse svoj v svoji enkratnosti! Bodi pokončen in
postavi se na lastne noge, človeški sin, človeška hči! Ne izgubljaj hrbtenice, ki ti jo je
podaril Gospod! Po: A. Schwarz, Moj resnični božič
PONEDELJEK, 5.12. * DUHOVNA IN OSEBNOSTNA RAST
KATEHEZA MESECA bo od 19.00 do 20.15 v Monaldovi dvorani.
Večeri so zaključena celota. Lahko se udeležite le tiste kateheze, ki vas zanima .

ZDRAVA VISOKA NAPETOST
V katehezi bomo razmišljali o tem, kako pomembno je v življenju vzdržati
(vera),… in ne iti v odklop…Voditelj: p. Marjan Čuk OFM
TOREK, 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.
SREDA, 7.12. * VEČER V ROTUNDI BL. ELIJA OB 19.00
Prvi večer bo posvečen spominu na zakonca Vuk iz tržaške ulice Rosetti. Gost
večera bo tržaški časnikar in publicist MARTIN BRECELJ, ki je nedavno razkril
mnoga ozadja umora krščanskega intelektualca, kulturnika in politika Stanka Vuka
in njegove soproge Danice Tomažič, sestre komunista Pina Tomažiča. Izšla je namreč
Brecljeva knjiga Anatomija političnega zločina založbe Mladika, ki je vzbudila veliko
pozornost v Sloveniji in zamejstvu. Knjigo bo avtor tudi podpisoval. Pogovor bo vodil
profesor zgodovine Tino Mamić.

ČETRTEK, 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.

3. ADVENTNA NEDELJA, 11.12. * BOG SAM PRIHAJA, DA NAS REŠI

