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8. december: BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju pravi, da je bila Marija, ki je bila 

pred vsemi veki določena za mati 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, se pravi da je bila polna 
posvečujoče milosti. 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 (Lurd). Marija je 
bila torej obvarovana vsakega greha in še prav posebej 
izvirnega greha, s katerim smo ljudje ranjeni in zaradi 
njega nagnjeni k slabemu.

Le kakšno je moralo biti življenje te deklice in žene, 
ki je znala na stvari vedno gledati s svetostjo in se po 
njej ravnati, ne glede na okoliščine, v katerih tudi pred 
dvatisočimi leti ni manjkalo hudobije in slabosti?

Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je 
za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa tudi porok upanja 
in priprošnjica pri Bogu. 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, 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.



POVZETEK ZAPISNIKA ZADNJE SEJE ŽPS
„Gospod, usliši mojo molitev, moje vpitje naj pride k tebi“ (Ps 102,2)! „Gospod 

je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v zvestobi“ (Ps 145,18).
Zgornji citati povedo, da smo se na zadnji seji ŽPS pogovarjali o molitvi in njenem 

pomenu za naše vsakdanje življenje. Molitev je osebni pogovor z Bogom. Tako smo 
člani Župnijskega pastoralnega sveta na naši zadnji seji opredelili molitev. Molimo 
lahko z znanimi molitvenimi obrazci, pri osebni molitvi pa jih lahko tudi po svoje 
oblikujemo: po svojem značaju, po svojih potrebah, po okoliščinah, v katerih živimo 
itd. Večina izmed nas se z osebno molitvijo še bolj čuti povezane z Bogom. Včasih 
je molitev lahko že samo križ, če ga naredimo tako, kot je treba, torej z razumom, 
besedo in srcem. Pa kratki izreki kot npr. Jezus, ne zapusti me; Jezus, pomagaj mi; 
Jezus, hvala ti... To so oblike molitev, ki predstavljajo osebni odnos z Bogom z 
ozirom na trenutne okoliščine. Srečali smo se tudi s pojmom neprekinjene molitve, 
ki je tedaj, ko vse delamo z ljubeznijo, iz ljubezni in za ljubezen.

Pomenljiva je vsakodnevna molitev zjutraj, ko vstanemo, na poti v službo in šolo, 
pred in po jedi, med sprehodom, zvečer z družino. Te oblike molitve pričujejo, da 
je misel na Boga med nami še vedno močno prisotna. Ko molimo, poglabljamo 
pripadnost in predanost Bogu, mu odpiramo našo dušo in se prepuščamo Njegovi 
bližini. Izročamo se Bogu, ko ga prosimo in se mu zahvaljujemo za vse darove, ki 
nam jih daje. 

Naj molitev torej ne bo le dolžnost vsakega kristjana, ampak predvsem način, 
kako ohraniti in poglobiti odnos z Bogom!
CELODNEVNO ČEŠČENJE NA OLŠEVKU

Na četrto adventno nedeljo, 18. decembra, bomo na Olševku obhajali celodnevno 
češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Jutranjo sveto mašo bo daroval p. Andrej Pirš 
iz Vogelj, sklep češčenja in sveto mašo ob 16- ih pa bo daroval g. Martin Mlakar. 
Tekom dneva lepo povabljeni k češčenju in molitvi za naš narod, za naše družine, za 
Cerkev in domačo župnijo, za duhovne poklice ter druge osebne in skupne namene. 
Molitvene ure si bodo sledile: od 9- ih do 10- ih možje in fantje, od 10- ih do 11- ih 
žene in dekleta, od 11- ih do 12- ih Frančiškova skupina, od 12- ih do 14- ih tiha in 
zasebna molitev, od 14- ih do 15- ih veroučenci, od 15- ih do 16- ih skupna molitev, 
ob 16- ih sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega, zahvalno pesmijo in sveto 
mašo. Popoldan od 15- ih dalje bo priložnost za sveto spoved! 
DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM

V četrtek, 15. decembra, bomo začeli z devetdnevno bližnjo pripravo na božične 
praznike. Pri sveti maši bomo vsak večer spremljali Jožefa in Marijo pri iskanju 
prenočišča. Otroci boste vsak večer prejeli ovčko, ki jo boste pridružili čredi v 
domačih jaslicah. Starši in stari starši povabljeni, da otroke vsak večer spremljate 
pri tej devetdnevnici in skupaj z njimi pripravljate duhovno razpoloženje jaslic v 
vaših domovih. 

Na nekaterih podružnicah boste tudi letos oblikovali devetdnevnico ob Mariji in 
jo spremljali od družine do družine. Tudi to obliko duhovne priprave na božične 
praznike podprimo s svojim sodelovanjem. Na Visokem bo letos tovrstna oblika 
devetdnevnice že 25 leto, zato bomo tu pred začetkom devetdnevnice v sredo, 14. 
decembra, zvečer ob 19- ih imeli „jubilejno“ sveto mašo na čast Materi Božji.   



SVETA SPOVED PRED BOŽIČEM
Potrudimo se, da bomo v praznovanje Gospodovega rojstva vstopili s poglobljeno 

sveto spovedjo. Na četrto adventno nedeljo, 18. decembra, bo zjutraj od 7- ih dalje 
skozi ves dopoldan spovedoval rektor Bogoslovnega semenišča v Ljubljani mag. 
Roman Starc. V tednu pred božičem bo še priložnost za sveto spoved vsak dan 
popoldan od 16- ih dalje. 
OBHAJILO BOLNIKOV PRED BOŽIČEM

Pred božičnimi prazniki bo obhajilo bolnikov po domovih v sredo, 21. decembra, 
dopoldan. Bolnim in ostarelim priskrbimo moč in tolažbo svetih zakramentov!
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

V tednu pred božičem boste v župnijski cerkvi tudi letos lahko prejeli plamen 
Luči miru iz Betlehema. Bodite pa pozorni na raznašalce Luči miru po domovih, ki 
ne prihajajo v imenu naše župnije in vsi niso vredni zaupanja. Pri vsakem se lahko 
sklicujete, da to luč oziroma njen plamen dobite v župnijski cerkvi! 
KOLEDARJI, DRUŽINSKE PRATIKE IN KADILO

V župnijski pisarni lahko dobite Marijanske koledarje, Družinsko pratiko in kadilo 
z ogljem. Predvsem bodimo pozorni, da si bomo priskrbeli kadilo in tako na svete 
večere ob kajenju in kropljenju z blagoslovljeno vodo molili in prosili za Božji 
blagoslov naših domov, družin, vsega našega dela in ustvarjanja. Ne opuščajmo teh 
dragocenih družinskih bogoslužij in molitve po Božjem varstvu.
NAROČNINA ZA VERSKI TISK

Glede verskega tiska ste bili že v prejšnji številki Farnega lista obveščeni, da v  
prihodnje v župnišču ne bomo več sprejemali naročnine. To odločitev smo nekateri 
župniki sprejeli predvsem zaradi odgovornosti za denar od naročnine (vlomi v žup-
nišča...). Naslove dosedanjih naročnikov bomo posredovali na založništvo Družine 
in Ognjišča, od koder vam bodo z januarjem 2017 časopis oziroma revijo pošiljali 
po redni pošti. Za plačilo naročnine boste prejeli položnico. Za dosedanje naročnike 
bomo omenjeno spremembo torej uredili v župnišču. Se pa ob tej priložnosti še enkrat 
zahvaljujemo vsem raznašalcem, ki ste verski tisk vrsto let raznašali po domovih. 
Novi naročniki se obrnite na naslednji naslov: DRUŽINA, Krekov trg 1, p.p. 95, 
1001 Ljubljana; 01/ 360 28 31; narocila@druzina.si. OGNJIŠČE, Trg Brolo 11, 
p.p. 114, 6001 Koper;  05/611 72 20. MISIJONSKA OBZORJA, Kristanova ulica 
1, 1000 Ljubljana; 01/ 300 59 50; missio@rkc.si. 
MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 8. decembra, bo eno uro pred sveto mašo tiha in zasebna molitev; v 
četrtek, 15. decembra, pa bomo molili za naše družine.
SVETE MAŠE

V župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec april 2017. Iskrena 
hvala vsem, ki ob pogrebih namesto sveč in cvetja na grob darujete za svete maše 
ali dar za Cerkev. Ta oblika solidarnosti je najlepši krščanski izraz ljubezni in spoš-
tovanja do pokojnih. Bog vam povrni!
ZAHVALA OB TEDNU KARITAS

Bog vam povrni za darove, ki ste jih v tednu Karitas namenili za tovrstno poslan-
stvo Cerkve v naši župniji. Ohranjajmo karitativni čut in medsebojno solidarnost!
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GODOVI IN SVETE MAŠE 

DECEMBER

5
PONEDELJEK

SABA
opat

 18.00  †Jože in Marija Mubi
            †Janez in Justina Hvasti

DECEMBER

6
TOREK

NIKOLAJ - 
MIKLAVŽ

škof

 18.00  †Marija Just, obl.
            †starši Štirn
            †Marija Pergar, obl.

DECEMBER

7
SREDA

AMBROŽ
škof in cerkveni 

učitelj

 18.00  †Karel Bricelj, obl.
            †Franc Rozman, obl.
 19.00  †Marija in Franci Sajovic (OLŠEVEK)

DECEMBER

8
ČETRTEK

BREZMADEŽ. 
SPOČETJE 

DEV. MARIJE

   8.00  †starši Oblak in sorodniki Mohar
 18.00  †Franc Žerovnik in starši Porovne; †Marija Ogris
 19.00  v zahvalo za zdravje (OLŠEVEK)

DECEMBER

9
PETEK

VALERIJA
mučenka

 18.00  †starši in vsi rajni iz družine Vreček ter Irma Udovič
            †Alojz Rogelj, obl.
            †Anica in Vinko Pušavec, obl.

DECEMBER

10
SOBOTA

LORETSKA 
MATI BOŽJA

 18.00  †Jernej Jagodic
            †starši in brat Jože Štern

DECEMBER

11
NEDELJA

3. ADVENTNA
NEDELJA

    8.00  za farane; 8.00  †Boštjan Štefe, obl. (OLŠEVEK)
 10.00  †Alojz Kuhar 
 19.00  †Franc Šenk, obl.

DECEMBER

12
PONEDELJEK

PIJ
duhovnik in 

mučenec

 18.00  †Ivan in Jorg Benedičič, obl.
            †Štefka in Stanislav Česen, obl.
            †Marjan in Ivan Zarnik

DECEMBER

13
TOREK

LUCIJA
devica in 
mučenka

 18.00  †Miro Rogelj, obl.
            †Frančiška in Franc Golob
 19.00  †Janez Pipan, obl. (LUŽE)

DECEMBER

14
SREDA

JANEZ OD 
KRIŽA

duh. in cerk. uč.

 18.00  †Franc in Zofija Erjavec, obl.
            †Janez in Angela Kalan ter starši Novak
 19.00  na čast Materi Božji (VISOKO)

DECEMBER

15
ČETRTEK

ANTONIJA in 
druge drinske 

mučenke

 18.00  †Ivan Brolih in Ludvik Rozman ter Zgončevi in 
            †Franc Klemenčič, obl.                              Prestorjevi
            †Franc Keršmanc, obl.

DECEMBER

16
PETEK

ADELA
kraljica

 18.00  †Martin Štrumbelj in Tone Konc
            v zahvalo
 19.00  †Ana Sajevic, obl. (OLŠEVEK)

DECEMBER

17
SOBOTA

VIVIJANA
opatinja 

 18.00  †Tina in Stane Vidmar
            †Marija in Anton Žvelc

DECEMBER

18
NEDELJA

4. ADVENTNA
NEDELJA

   8.00  za farane
   8.00  †Viktor in Antonija Sajevec (OLŠEVEK)
 10.00  †Mihaela Velkavrh, obl.
 16.00  †Štefanija in Joško Lombar (OLŠEVEK)
 19.00  †Valentina Pušavec, 30. dan; †Francka Šavs 




