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Maše v prihodnjem tednu
3. ADVENTNA NEDELJA, 12.12.                                        
7.00: živi in + farani
9.00: + Stanko in Ljudmila KUMER
10.30: + Franc, Angela ŠANCA in Anton SREBOT
PONEDELJEK, 13.12., sv. Lucija, devica, mučenka
7.30:  + Martin HRASTNIK
          + Oto OJSTERŠEK
TOREK, 14.12., sv. Janez od Križa, duh., cerkv. uč.
18.00: + Stanislav KRAJNC, 1. obl. starši, brata
             Leopold in Franc ter sestra Ivanka
           + Frančiška KRAŠOVEC (6. obl.) in Janez
           + Jože PINTER
           + Gertruda NAGODE (zadušnica)
SREDA, 15.12., bl. Antonija, Krizina in druge drinske muč.
7.30: +Alojzij GOLOUH

ČETRTEK, 16.12., sv. Adelajda, kraljica,   
Božična devetdnevnica
18.00: +Dragica ŠUSTER
           + Jožefa VRBOVŠEK
PETEK, 17.12., sv. Lazar iz Betanije, Jezusov prijat.
7.30: + Stanislav HRIBERŠEK
18.00: +Majda HRASTNIK in Alojz, pokojni iz 
rodbin + HRASTNIK, MAJCEN, KNEZ
SOBOTA, 18.12., sv. Vunibald, opat       kvatre
18.00: + Anton DERNJAČ, 10. obl., starši in sestre
            + Franc ŠKORJA (Marija Gradec) (7. obl.)
4. ADVENTNA NEDELJA, 19.12.
7.00: živi in + farani
9.00: + Zala, obl., Justina in Ivan ŠKORJA
10.30: + Jurij in Engelberta OJSTERŠEK

Tretja sveča simbolizira VESELJE 
(zato je v nekaterih tradicijah rožnate barve).

Tako imenovana NEDELJA GAUDÉTE je po 
katoliškem liturgičnem koledarju tretja nedelja v 

adventu, ki je v obdobju med 11. decembrom in 17. 
decembrom. 

Izraz gaudete v latinščini pomeni veselite se. To 
povabilo k veselju se pojavi v  vstopnem spevu pri 
maši tretje adventne nedelje, ki se glasi: »Veselite 

se v Gospodu zmeraj. Ponavljam vam, veselite se! 
Gospod je blizu.« (Latinsko: »Gaudete in Domino 
semper. Iterum dico: gaudete! Dominus prope.«).
Na nedeljo gaudete se lahko namesto vijoličnih 

bogoslužnih oblačil, ki so značilna za adventni čas, 
uporabljajo rožnata. Na 3. adventno nedeljo prižge-
mo svečo rožnate barve, ki je, za razliko od prejšnjih 
vijoličnih, lahko roza barve in velja za svečo pastirjev. 
Ta barva predstavlja veselje ob bližajočem se Jezuso-

vem rojstvu.

Betlehemsko lučko bo možno dobiti v soboto zvečer in pri 
vseh svetih mašah 4. adventne nedelje.

Pripravimo se na praznike z dobro sveto spovedjo

Za lepo obhajanje praznikov smo pripravljeni storiti marsikaj. 
Gotovo je zakrament svete spovedi najlepša priprava na pra-
znike. Vzemite si čas za sveto spoved pravočasno, da ne bo 
na koncu zmanjkalo ČASA. Dobri nameni, v nekem trenut-
ku, ne bodo dovolj.

Prihod Betlehemske luči

V prihodnjem tednu prispe tudi v Slovenijo plamen betle-
hemske luči, prižgan v votlini Jezusovega rojstva, v Betlehe-
mu. Leta 1991 se je to zgodilo prvikrat. Vsako leto Betlehem-
ska luč prinaša svoje sporočilo. Kaj splet sporoča o njenem 
letošnjem sporočilu?
“V začetku je beseda.” Lepa beseda v začetku lepega, grda v 
začetku grdega. Saj z besedo nekoga rešimo ali pokončamo, 
ranimo ali ozdravimo.
Danes pa je malo lepih besed, malo vljudnosti. Morda je zato 
med nami toliko jeznega, toliko grdega, toliko teme. Zato bi 
vam danes radi dali lepe besede, “Hvala”, “Oprosti” in “Rad 
te imam”. To so luči, ki uničujejo temo in tiho povejo, da smo 
vsi ljudje. Primi v roko to Luč in besedo. Osvetli prostore, go-
vori lepo. In reci si, preden te tema zajame, “Človek, ne jezi 
se.”



KAJ IN KOGA IŠČEMO KRISTJANI V 
ADVENTNEM ČASU? 

(prirejeno po S. Balobanu, 2019)

Decembrski čas v vseh nas prebudi pričakovanje in 
nam predstavlja nekaj posebnega. Posebno pa je ti-
sto, kar v nas posameznikih predstavljajo vrednote, 
ki jih imamo, in po katerih si oblikujemo prioritete 
in življenjske nazore. Nekateri ljudje želijo v teh 
dneh doživeti ali narediti nekaj posebnega: eni se 
želijo nečemu odpovedati, drugi želijo pomagati 
sočloveku v stiski, spet tretji želijo doživeti in ujeti 
nepozabne trenutke.  
 Za vernike je adventni čas, čas upanja in 
pričakovanja – verujoči je iskalec. V državah in 
kulturah s krščansko tradicijo so 'adventni tedni' 
tedni 'premikov': eni se v tem času posvečajo sebi 
in svojim življenjskim vprašanjem, drugi iščejo 
načine, kako se spočiti od 'vsakdanje preobreme-
njenosti', velika večina pa spada med tiste, ki ad-
ventni čas doživljajo kot »Veseli december«, ki jim 
nudi veselje v  nakupovanju ter zunanjih pripravah 
na božično novoletne praznike, ki ga vidimo tudi 
v ameriških filmih. Tudi ti bi želeli doživeti nekaj 
posebnega, zato bi zanje lahko rekli, da so na 'poti 
iskanja', vendar se na tej poti iskanja prepuščajo 
drugim, zunanjim vplivom: medijem, trgovini in 
tistim, ki s trgovskimi ponudbami kujejo zaslužek. 
Veseli december predstavlja mesec, ko večina naj-
več troši, pogosto so se pripravljeni tudi zadolžiti in 
najeti kredite, ki jih potem težko odplačujejo. Razi-
skave kažejo, da ljudje v adventnem obdobju živijo 
nad svojimi finančnimi zmogljivostmi. Situacija, v 
kateri želijo več porabiti, kot so zmožni odplačevati 
»močno izkorišča kapital«, ki se promovira preko 
agresivnih reklam in ponudb velikih trgovskih ve-
rig.  Tudi obdobje koronskega časa te močne želje 
po potrošnji, kljub popolnemu zaprtju, ni zmanjšal 

ali omejil; iz velikih trgovskih centrov in tržnic se je 
preusmerila na splet.

Zato je zelo pomembno vprašanje, kaj kristjani 
iščemo in pričakujemo v adventu?

S. Baloban izpostavi, da sta v adventnem času pred 
nami dve poti: je pot iskanja Boga in je pot, po ka-
teri Bog išče človeka. Na to je naravnano svetopi-
semsko sporočilo: človek nenehno išče Boga in Bog 
je vedno odprt za njegovo iskanje. In ravno to, kar 
adventni čas dela poseben, je to, kar kristjan išče kot 
iskalec, in predstavlja srečanje z Bogom, s sočlove-
kom in s samim seboj. Pomembno je vprašanje, kje 
današnji človek išče Boga, kje išče sočloveka in kje 
in na kakšen način se sreča s samim seboj – ali je 
to v blišču zunanjega sveta ali v svoji »notranjosti«, 
ki pred človeka postavlja (pre)izkušnje in številna 
vprašanja, na katera zunanji svet zagotovo ne more 
ponuditi odgovora. 
 Sveto pismo  usmerja človekov pogled na-
prej, v drugačno in boljšo prihodnost, v kateri se bo 
srečal z Bogom in s sočlovekom. Prerok Izaija (prim. 
Iz35,1-6a.10) to nakaže s prihodom Mesije, ki bo 
»prestrašenim srcem« prinesel radost in upanje ter 
jih dokončno osvobodil iz babilonskega suženjstva. 
Janez Krstnik, ki odkrito govori o spreobrnjenju 
svojim sledilcem sporoča: Sledite Mu! in jih pošilja 
k Jezusu z vprašanjem: » Ali si ti tisti, ki mora priti, 
ali naj čakamo drugega?« Jezus pa jim je odgovoril 
in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in 
vidite...«  (Mt 11,3-4). Jezus  želi, da bi našli odgovore 
na temeljna življenjska vprašanja in težave, ki nas 
pestijo. Pomaga nam, da se srečamo in soočimo s 
samim seboj. Zatorej nas adventni čas glasno nago-
varja, da si moramo vzeti trenutek, da naredimo no-
tranjo spremembo, ki nas vodi k boljšemu življenju 
od sedanjega.  (PT)

»Veseli in raduj se iz vsega srca,

hči Jeruzalemska!«

Gospod te je rešil obsodbe,

odstranil je tvoje sovražnike.

Izraelov kralj, Gospod, je v tvoji sredi,

ne boš se več bala hudega.« Sof 3,14-15

Tako kot nas vstopni spev pri maši tretje adventne 
nedelje nagovarja k veselju v Gospodu, naj vas v 
tem tednu spremljajo misli veselja in zaupanja, ki 

jih najdemo v Svetem pismu:

»Nič ne skrbite, ampak ob  vsaki priložnosti 
izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo ter z zahvaljevanjem.In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša
srca in vaše misli v  Kristusu Jezusu.« Flp 4,6-7

»Ne boj se, Sion, naj

ti roke ne omahujejo! Gospod,

Tvoj Bog, je v tvoji

sredi, tvoj močni rešitelj.

Veselí se nad teboj v radosti,

nemí v svoji ljubezni. Vriska

naj nad teboj v prepevanju.« Sof 3,16-17

»Glej, Bog je moja rešitev,zaupam in se ne bojim,kajti moja moč in moja pesem je Gospod Bog,bil je moja rešitev.« Iz 12,2

»Kdor ima dve suknji,
naj ju deli s tistim, ki nima 

nobene,
in kdor ima živež, naj stori

prav tako.« Lk 3,10-11

    KAJ NAJ 
STORIMO?


