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2. ADVENTNA NEDELJA
Praznik Brezmadežne je vi-

šek adventne misli. Bog pri-
pravlja prihod svojega Sina. Za 
učlovečenje in odrešenje pa po-
trebuje ženo. Izbral si je Marijo, 
zato jo je takoj ob spočetju ob-
daril z milostjo, s tistim darom, 
ki ga vsi dobimo šele pri svetem 
krstu. Marija pa je od prvega 
trenutka svojega bivanja „polna 
milosti“, je „tempelj troedine-
ga Boga“, je maziljena s Svetim 
Duhom, da je tako pripravljena 
v svojem devištvu sprejeti ma-

terinstvo. V njej se je učlovečila druga Božja Oseba. Zato je pra-
znik Brezmadežne izrazito adventni praznik. Sledi še oznanje-
nja, Marijino sprejetje: „glej, dekla sem Gospodova“. In z Marijo 
je ves svet v pričakovanju da se na sveto božično noč razodene 
človeštvu „ljudomilost našega Boga“ v Božjem Otroku. Ako sam 
preživljam svoj advent, kaj pomeni meni Brezmadežna? Nosim 
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v sebi hrepenenje, da bi tudi jaz dozorel do „polnosti starosti 
Kristusove“, da bi bil v milosti docela prepojen v novega človeka, 
po Bogu ustvarjenega. To je vsebina mojega odrešenja in v tej 
moji osebni zgodbi ima Marija prav tako svojo materinsko vlo-
go. Po posredovanju njenega duhovnega materinstva, naj bi tudi 
jaz postal Božji otrok - Kristusov brat. Zato je praznik Brezma-
dežne tudi moj osebni praznik. Marija je tista adventna luč, ki 
me vodi skozi temo tuzemeljskega bivanja do polnosti svetlobe. 
Marija, skoz življenje ...

GOSPOD PRIHAJA
Pripravimo pot Gospodu v naša naselja in naša srca. Mesta 

in vasi, v katerih živimo v pretežni meri kristjani, dobijo v ad-
ventnem času novo podobo. Celo tisti, ki ne poznajo dobro re-
snic krščanske vere in vse lepote 
Božjega oznanila človeku o Od-
rešenikovem rojstvu za dober 
mesec spremenijo svojo zunanjo 
podobo. Navzočnost adventnih 
vencev, božična podoba v trgo-
vinah, glasba in še kaj na pose-
ben način oznanjajo, da se v sve-
tu nekaj dogaja. V zraku je neko 
pričakovanje. 

Človek si želi topline, miru, ljubezni, razumevanja. Vse 
adventno dogajanje je svojevrstno oznanilo in vabilo človeku, da 
odpre svoje srce Božji skrivnosti. Kristjan je človek pričakovanja. 
Ne pričakujte samo jutrišnjega dne, ampak neskončno več. Ta 
več je v resnici človekovega hrepenenja po sreči in Božji obljubi, 
da je človek ustvarjen za večno življenje. Ker vemo, da je vsaka 
zemeljska sreča omejena z minljivostjo išče človek neminljivo 
srečo, v kateri bo umiril svoje nemirno srce. To pa more najti le 

v veri v Boga. V božični skrivnosti vsako leto znova doživljamo 
resnico Božje bližine, ki nam je bila podarjena v prvi božični noči 
v betlehemskem hlevu in se vedno znova ponavlja v božičnem 
praznovanju. Vsaka generacija ljudi se mora odločiti, da sprejme 
resnico Božjega rojstva 
za svojo. Ta resnica se 
mora naseliti v naši za-
vesti in v našem srcu. 
Srce, ki je pripravljeno, 
da sprejme to resni-
co lahko postane kraj 
Božjega rojstva. Zato z 
veseljem prisluhnimo 
vabilu adventnega časa 
in pripravimo Gospodu pot v naša srca. Od naravnih: pripra-
va adventnega in božičnega vzdušja, napraviti kako dobro delo, 
priprava jaslic in družinskega praznovanja, od nadnaravnih pa 
seveda obisk svete maše v adventnem času, več molitve in pogo-
vora v družini, branje Svetega pisma, prejem zakramenta sprave. 
Več ko bomo vložili časa in truda, lepši bodo božični prazniki.

GODOVI IN SVETE MAŠE
DECEMBER

8
PONEDELJEK BREZMADEŽNA 8.00

18.00
Za duhovnike in bogoslovce
† Jože Markelj

9
TOREK Valerija 18.00 † Marija Ovniček, 1. obl.

10
SREDA Evlalija 18.00 † Marinka Perčič

11
ČETRTEK Damaz 18.00 † Pavel Erzar in starši Kokalj

12
PETEK Pij, duhovnik 18.00 † Rudi Lipovšek, od sosedov



13
SOBOTA Lucija 18.00 † Starši Belehar in Hočevar

14
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3. ADVENTNA NEDELJA
Janez

8.00
10.00

† Simon Drolec
† Rozalija Rozman, Frančiška Jerič

15
PONEDELJEK Drinske mučenke 18.00 † Marija Jenkole

16
TOREK Adela 18.00 † Starc in Medved

17
SREDA Lazar 18.00 † Katarina Pestotnik

18
ČETRTEK Gacijan 18.00 Za duše v vicah

19
PETEK Urban 18.00 † družina Rozman in sorodniki

20
SOBOTA Dominik 18.00 † Slavka Rozman
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4. ADVENTNA 
NEDELJA

8.00 
10.00

† Peter Ocepek in družina Škulj
† Anton Brankovič in Janez Prestor

DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM
Tudi v letošnjem adventu bo Ma-

rija romala po domovih na Prebače-
vem in v Hrastju. Marijin kip bomo 
sprejeli na naše domove prvič, 15. 
decembra. Vsako leto so naša sre-
čanja ob Mariji topla in prijetna. Z 
veseljem vas vabimo, da se nam pri-
družite in sprejmete Marijo tudi v 
svoj dom. Veseli bomo, če se boste 
tudi vi odločili, da Marija prenoči v 
vašem domu. Svojo pripravljenost 
lahko sporočite gospe Ivanki Kos (Prebačevo, tel. 040 688 316) 
ali gospe Marinki Kuralt (Hrastje, tel. 040 307 435).


