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DECEMBER 2019 

NEDELJA 1. 
8.00 
10.00 
18.00 

1. ADVENTNA NEDELJA 
NEDELJA KARITAS 
ADVENTNI VENCI—SKAVTI 

PONEDELJEK 
2. 

18.00 
MIKLAVŽEV KONCERT V ZAVODU ANTO-
NA MARTINA SLOMŠKA 

NEDELJA 8. 
8.00 
10.00 
18.00 

BREZMADEŽNO SPOČETJE 
DEVICE MARIJE 
PRIHOD SV. MIKLAVŽA 

SOBOTA 14. 
NEDELJA 15. 

18.00 SPOKORNO BOGOSLUŽJE 

TOREK 24. 
20.30 
21.00 
24.00 

BOŽIČNICA 
SVETA MAŠA NA SVETI VEČER 
POLNOČNICA 

SREDA 25. 
8.00 
10.00 
18.00 

BOŽIČ 

ČETRTEK 26. 18.00 
MAŠA ZA DOMOVINO IN  
BOŽIČNI KONCERT 

 

                   

DEKANIJSKI MISIJON 

V decembru zaključujemo dekanijski misi-
jon, ki smo ga z molitvenimi dogodki začeli 
septembra. Oktobra in novembra se je zvr-
stilo mnogo srečanj in predavanj na deka-
nijski ravni. Decembra so na vrsti dogodki po župnijah.  
S svetim krstom smo se prerodili v Duhu za novo življenje ljubezni in 
resnice. Ne bojmo se znova verovati v dobroto Boga Očeta, četudi se ta 
kdaj zagrne v skrivnosten molk. Globoko v sebi hrepenimo po brezpo-
gojni sprejetosti in iskrenih odnosih. Ne bojmo se visokih idealov, tudi 
ne za ceno plavanja proti toku večine, ki ceni samo korist, užitke in 
dobro počutje. Mnogi nas vabijo k veri, kakršnikoli pač že. A samo Bog 
nas kliče po imenu in more vsakemu vrniti njegovo dostojanstvo. Ne 
bojmo se Kristusa, kajti samo On ve, kaj iščemo in po čem hrepenimo.  

                    DECEMBER—ADVENT 2019 

Pred tremi leti, novembra, se je končalo jubilejno leto 
usmiljenja. Pripraviti se na božič pomeni se pripraviti 
na sprejem Božjega usmiljenja. Beseda usmiljenje je 
ena izmed najbolj pogostih besed v Svetem Pismu; 
okrog petstokrat se ponovi v stari zavezi in okrog dve-
stokrat v novi zavezi. Toda ne zmoremo povsem spre-
jeti te podobe Boga. Težko verjamemo, da je v odno-

su Boga do nas na prvem mestu usmiljenje. Tega niso mogli sprejeti 
niti v stari niti v novi zavezi. Učlovečenje Jezusa je bil tako rekoč 
»zadnji« poskus Boga, kako bi nam dokončno dopovedal, da je on res-
nično usmiljeni Bog. »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svoje-
ga edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, 
ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na 
svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil«. (Jn 3,16-17).  

http://www.svetoresnjetelo.si


Od spodaj: Oberžan,  

Žerdin in Majc 

1. adventna nedelja, 1. decembra 

»ČUJTE TOREJ, KER NE VESTE, 

KATERI DAN PRIDE VAŠ GOSPOD« 

Mt 24,37-44 

Z nekaterimi podobami nas Jezus spo-

dbuja, naj bomo pozorni na vse, kar se 

dogaja okrog nas. 

2. adventna nedelja, 8. decembra 

KDOR IMA SEBE ZARES RAD, BO 

SPREJEL PREROKOV KLIC K 

SPREOBRNJENJU 

Mt 3,1-12: »Tiste dni, je Janez Krstnik 

nastopil v Judovski puščavi in pridigal: 

Spreobrnite se, približalo se je namreč nebe-

ško kraljestvo.« 

3. adventna nedelja, 15. decembra 

JANEZ KRSTNIK V JEČI VPRAŠUJE O 

KRISTUSU 

Mt 11,2-11: »Pojdite in sporočite Janezu, kar 

slišite in vidite: slepi spregledujejo, hromi 

hodijo, gobavi se očiščujejo, gluhi slišijo, 

mrtvi vstajajo, ubogim se oznanja evangelij«. 

4. adventna nedelja, 22. decembra 

JOŽEF PREPOZNA BOŽJI NAČRT 

Mt 1,18-24. Bog ničesar ne pusti na pol. Vse 

dokonča in pripelje do izpolnitve. Nobena ovira 

mu ne more preprečiti, da bi načrta ne dokon-

čal. Ne naš dvom niti naš strah in nezaupanje 

ne morejo ustaviti njegove ljubezni do človeka. 

EVANGELJSKO SPOROČILO DECEMBRSKIH NEDELJ MISIJON V NAŠI ŽUPNIJI 

NOČNA ADORACIJA 

ČETRTEK, 5. DECEMBRA 

ČETRTEK, 12. DECEMBRA 

ČETRTEK, 19. DECEMBRA 

OD 19.00 DO 24.00 

FILMSKI VEČER  

V SREDO,  

11. DECEMBRA,  

od 18.00 do 19.45,  

OGLED FILMA: 

ZGODBA O KRISTUSOVEM ROJSTVU 

OBISK MISIJONARJA,  

KAPUCINA P. VINKA ŠKAFARJA 
3. ADVENTNA NEDELJA 

15. DECEMBRA, OB 8.00 IN 10.00 

»Sicer pa bratje, vse, kar je resnično, kar je 

vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je 

ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj kre-

postno in hvalevredno, vse to imejte v mislih«  

Pismo Filipljanom 4,8 


