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VESELO PRIČAKOVANJE 
Vstopamo v adventni čas. Čas, ki spada med tako imenovane močne ali svete čase. 

Kako pravzaprav doživljamo adventni 

čas? Ko na spletu v skoraj »vsevedni« 

Google odtipkam besedo advent, se poleg 

nekaterih strani, kjer je predstavljeno, 

kako obhajamo advent, kjer je 

predstavljen adventni venec, odpre dolg 

seznam spletnih strani, ki ponujajo 

adventna potovanja in izlete: adventni 

Dunaj, advent v srcu Zagreba, adventni 

Gradec, adventni Berlin … Ob vabilih na 

potovanja pa fotografije bogato okrašenih 

in praznično osvetljenih mest. 

Na spletu in v izložbah trgovin se prav na pragu adventnega časa bohotijo reklame 

za tako imenovani »black friday«, črni petek, dan ko trgovine cene mnogih izdelkov 

znatno znižajo. Brez posebno bujne domišljije si lahko že vnaprej predstavljamo 

množice ljudi po trgovinah in nakupovalnih centrih. Za mnoge bo adventi čas vse ali 

vsaj nekaj zgoraj naštetega. 

Kakšen pa naj bo naš advent? Ali je smisel adventa v prekomernem zapravljanju, 

potovanju, veseljačenju in blišču okrasja in luči. V vsem trušču, ki se dogaja okrog 

nas, kaj hitro lahko pozabimo na bistvo adventa. 

Advent je čas veselega pričakovanja. Kajti advent pomeni »prihod«. Čakamo na 

Gospodov prihod. Napačno bi bilo, če bi zdaj mislili, da je čakanje nekaj pasivnega, 

da se torej lahko uležemo in z zaprtimi rokami počakamo na odrešitev, na luč od 

zgoraj. 

Adventni čas nas vabi, da bi si vzeli čas zase, da bi se pomirili, čeprav se okoli nas 

vse vrti in imamo občutek, da se vse še hitreje vrti kot pred mnogimi leti. V tem 

miru se lahko vprašam, kako sem sam zadovoljen s seboj, kakšen je moj odnos do 

drugih in tudi do Boga. Sem sam še dovolj vesel, ali se sploh še znam veseliti tudi 

majhnih stvari in daril, ki jih dobim ali podarim? Ali je morda moje veselje prešlo, 

ker ne vidim več smisla pri sebi in v svetu in morda tudi v Cerkvi? 

Veselimo se življenja, veselimo se, ker smo res odrešeni! Izkoristimo ta čas, 

izkoristimo naše življenje! 

V adventnem času že žarijo »majhne« luči kot simboli upanja v temi. Sveče na 

adventnem vencu in adventne pesmi so le drobceni zunanji znanilci. 



Štirje tedni pred božičem so priložnost za pripravo na Gospodov prihod z upanjem 

in kesanjem, zato je tudi barva duhovnikovih oblačil vijolična. 

S štirimi adventnimi nedeljami se vedno bolj približujemo praznovanju božiča. So 

kot vrata, ki se odpirajo po vrstnem redu. 

Blagoslovljen in duhovno bogat advent vam želim! 
župnik Drago

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

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

 

BRANJE BERIL 
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8. DECEMBER: BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 
Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne naloge 

v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Božja Mati, pa 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. 

Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju namreč pravi, 

da je bila Marija, ki je bila pred vsemi veki določena za 

mater Božjega Sina Jezusa Kristusa, ravno zaradi te svoje 

naloge vnaprej predvidena za svetost in čistost. Bog je 

zaradi Jezusovega rojstva vnaprej odel Marijo s svojo 

milostjo, da je bila od samega začetka svojega bivanja 

čista in brez madeža. Vse to se je zgodilo že takrat, ko sta 

jo spočela njena starša sv. Joahim in sv. Ana. Zato 

pravimo, da je bila Marija brez madeža spočeta, oziroma 

da je Brezmadežno Spočetje. Marija je bila torej 

obvarovana vsakega greha in še prav posebej izvirnega 

greha, s katerim smo ljudje ranjeni in zaradi njega nagnjeni k slabemu. 

Praznik spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem 

zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z 

Bogom. Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v stanju posvečujoče milosti, 
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se pravi brez greha. Kristjan ta dar prejme z zakramentom krsta, ki mu izbriše izvirni 

greh, mu da posvečujočo milost in ga vključi v občestvo Cerkve. Posvečujoča milost 

pa se mu obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu Bog izbriše grehe, tako da lahko 

na novo zaživi odrešeno življenje. (vir: splet) 
***************************************************************************************** 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
• Nedelja, 8. december, po drugi sveti maši nas bo obiskal sveti Miklavž. Glede daril 

za mlajše Miklavž sporoča, naj mu pri tem pomagajo starši in želje svojih otrok 

posredujejo zapakirane v vrečki ali paketu v času verouka ali pred sveto mašo. 

• Ponedeljek, 16. december, začetek božične devetdnevnice, ki bo razen v nedeljo 

potekala vsak večer ob 19.00. V času božične devetdnevnice so delavniške svete 

maše v cerkvi. 

• Ponedeljek, 16. december, ob 19.30 molitev za župnijo v župnijski cerkvi. 

• Torek, 24. december, prvi sveti večer. Na sveti večer bomo ob 19.00 obhajali 

božično mašo za družine z otroki in vse, ki se ne morejo udeležiti polnočnice. Pred 

začetkom maše bo kratka igrica, ki jo pripravljajo otroci. 

• Božič, sreda, 25. december, ob polnoči slovesna polnočnica, pol ure pred 

polnočnico duhovni program, ki nas bo uvedel v praznovanje božične skrivnosti. 

Dopoldne sta sveti maši ob 7.30 in ob 10.00. 
 

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

UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
Nekaj kratkih zapisov iz kronike o političnih zdrahah, ki so se dogajale ob koncu 

leta 1912 in o novih jaslicah, ki so bile podarjene naši župniji.  

Že 22.12. preteklega leta so bile nove občinske volitve. 
Stali sta si nasproti dve stranki – ki sta pa obe S.Lj.S. – v 

precej hudem boju. Tako zvani malkontenti, ki sestoje 

večinoma iz malih posestnikov in kočarjev, so vrgli 
prejšnji občinski odbor. Vršile so se razne  pritožbe in 

ker so se vršile tudi nekatere nepravilnosti, so volili po 
preteku skoro enega leta še enkrat in nato je bil izvoljen 

za župana Josip Usnik, posestnik iz Gor. Golega. Tako 

je prešlo županstvo iz doline zopet v hribe, dasi se je 
pred tremi leti vse storilo, da so imeli županski stol v dolini. 

Za Božič nam je napravil in naslikal preč. gosp. Janez Jereb, župnik iz Škocjana pri 

Turjaku jaslice v velikosti stranskega oltarja. Prav lične so in kar je posebno 
potreba poudariti, je, da je g. župnik Jereb jaslice brezplačno naredil in tako lep dar 

poklonil naši župni cerkvi. Bodi mu torej tudi v kroniki postavljen časten spomin in 
izrečena najlepša zahvala. 
 

***************************************************************************************** 
V cerkvi pozdravljamo novega člana: Bor Zgazivoda, Smrjene 

V večnost sta odšla: Ivan Starc, Vrh; Franc Glinšek, Želimlje 

 

 



SVETE MAŠE 
 

dan ura/kraj mašni namen 

po 2. 12. 19.00 - za zdravje 

to 3. 12. 19.00 + Franc Glinšek, 7. d.p.p. 

sr 4. 12. 19.00 + Jože Hribar 

če 5. 12. 19.00 + Marija Glinšek, obl. 

pe 6. 12. 19.00 + Frančiška in Viljem Vesel 

so 7. 12. 19.00 + Frančiška Jakič (d. družina Giovani) 

ne 8. 12. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Miha Uršej in + Janez Jamnik 

po 9. 12. 19.00 + Stane Lunder 

to 10. 12. 19.00 + Vinko Nograšek 

sr 11. 12. 19.00 + Franc Jamnik 

če 12. 12. 19.00 + Marko Brence 

pe 13. 12. 19.00 + Milan Virant (d. družina Komac) 

so 14. 12. 19.00 + Jože Škrjanec, obl. (d. žena Boža) 

ne 15. 12. 
7.30 + Stane Novak, obl. 

10.00 - živi in ++ župljani 

po 16. 12. 19.00 + Lojze Merc, obl. 

to 17. 12. 19.00 + Jože Jakič (d. družina Marinič) 

sr 18. 12. 19.00 + duh. Stanislav Perčič 

če 19. 12. 19.00 + Ivan Starc, 30. d.p.p. 

pe 20. 12. 19.00 + Rudi, obl. in starši Jeršin 

so  21. 12. 19.00 + Mihaela Sket, obl. 

ne 22. 12. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Ivica Novaković, obl. 

po 23. 12. 19.00 + Milena Jurkovič, obl. 

to 24. 12. 19.00 + Janez, Alojzija in Andreja Žužek 

sr 25. 12. 

00.00 + Marija in Angel Kogoj 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 ++ iz družine Garvas 

če 26. 16. 
7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin 

10.00 + Alojz Škulj 

pe 27. 12. 19.00 + Frančiška Jakič (d. družina Kranjec) 

so 28. 12. 19.00 + Janez Pibernik 

ne 29. 12. 
7.30 - živi in ++ župljani 

10.00 + Jožica Zavrl 
 


