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NEDELJA 2. ADVENTNA                              

10.12.  
 

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem  za +Antona, Jožeta in Ano Veber, obl.  

ob 10h   za +Ivanko in vse Žolnirjeve, obl.   

Ponedeljek Damaz                   

11.12.                 ob 18h   za +Antonijo in Adolfa Žolnir ter r. Meglajekove 

Torek Marija iz Guadalupe                                          

12.12.         ob 7h     za +Antonijo Podpečan, obl.  

Sreda Lucija                                                     

13.12.                                                    ob 7h     za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger               

Četrtek Janez od Križa                      

14.12.           ob 8h     na Pernovem   za +Mirka Šuper  

Petek Drinske mučenke                                    

15.12. ob 18h   za +Rudija Gerčer in Rudija Jelen, obl.     

Sobota Adelajda                                      

16.12.          ob 7h     za +Frančiško Verdel in sorodnike, obl.  

NEDELJA 3. ADVENTNA                              

17.12.  
 

  

ob 7h     za farane  

ob 8.30  na Pernovem    za +Katico Gjuras, obl.  

ob 10h   za +Štefko Krajnc, obl.                          
ob 16.00  BOŽIČNI KONCERT    naših cerkvenih zborov 

                                   



               

               

                DRUGA ADVENTNA  NEDELJA  

 
 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr 1,1–8 

KAKO NAJTI MESIJA 

 

Preteklo nedeljo nas je Božja beseda popeljala v staro zavezo, kjer Bog po preroku Izaiju naroča: »Tolažite, 

tolažite moje ljudstvo. Govorite Jeruzalemu na srce in mu kličite, da je dokončana njegova tlaka, da je 

poravnana njegova krivda. Razodelo se bo Gospodovo veličastvo in vse človeštvo ga bo videlo.« 

Na to drugo adventno nedeljo pa je prav, da pogledamo v svoje srce, če smo te besede vzeli s seboj za 

popotnico skozi ta adventni čas, ko resnično pričakujemo Gospoda. Danes smo prisluhnili začetku 

Markovega evangelija o Jezusu Kristusu, Božjem Sinu, Mesiju, Maziljencu. On, ki je navdihnil velike 

umetnike za ustvarjanje čudovitih del o njem, ne neha navdihovati novih umetnin v življenju vsakega 

človeka. Vabi ljudi za seboj, saj je on sam tista »lepota, večno davna in večno nova« (sv. Avguštin) in vsa 

zemeljska lepota je samo njen bledi odblesk, »sled sence zarje onstranske glorije,« kot pravi naš Prešeren. 

»Našli smo Mesija,« je vzkliknil apostol Andrej. Najti Mesija, Kristusa, Božjega Sina, in verovati vanj – ali 

pa ga odkloniti in zgrešiti – ob tem se ni določala le usoda judovskega naroda, ob tem se v globini odloča 

usoda vsakega človeka. 

In kako najti Mesija? Naj nam za danes zadostuje en sam napotek. Daje nam ga Janez Krstnik, zadnji prerok 

stare zaveze, ki že stoji na pragu nove zaveze in je mnogim pokazal pot do Kristusa. O sebi pa je rekel: »On, 

Mesija, ki pride, je močnejši in večji od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in odvezal 

jermen njegovega obuvala.« Brez te iskrene ponižnosti, ki jo želi tudi od nas, Mesija nikakor ni mogoče 

najti. Še imamo čas, da se s ponižnostjo pripravimo na njegov prihod … 
Po: TV Slovenija – Ozare, 1996 

 

 

 

 

  Prišel je Janez in je  
v puščavi krščeval ter 

oznanjal krst spreobrnitve 
za odpuščenje grehov.  
In prihajala je k njemu  

vsa Judeja in vsi  
Jeruzalemčani in so se mu,  

spovedujoč se svojih  
grehov, dajali krstiti  

v reki Jordanu.   

In oznanjal je:  
»Za menoj pride  

močnejši od mene in  
jaz nisem vreden,  

da bi se sklonil pred njim  
in odvezal jermen  

njegovega obuvala.  
Jaz sem vas krstil z vodo,  

on pa vas bo krstil  
s Svetim Duhom.« 

 
(Mr 1,4–5.7–8) 



 

 

 

 

 

 

Prva vrstica Markovega evangelija se glasi: »Začetek evangelija (= veselega oznanila) Jezusa Kristusa, 

Božjega Sina.« To je obenem tudi njegov naslov. Celotni Markov evangelij želi prikazati, od kod 

prihaja veselo oznanilo in na čem temelji. Ljudje od tega veselega oznanila veliko pričakujemo. Nanj 

se pogosto sklicujemo, a še vedno se nam v zvezi z njim poraja ogromno dvomov. Pristna, ponižna 

vera, odprtost delovanju Svetega Duha in zaupanje v Jezusa, ki želi biti blizu vsem, nam lahko 

pomaga, da lažje spoznavamo njegov nauk – veselo oznanilo – ter ga širimo med ljudi.  

Kaj je vsebina veselega oznanila, na kakšen način se je 

Božje kraljestvo približalo in kako se dogaja spreobrnjenje, 

se kaže v Jezusovem delovanju. Evangelij – veselo oznanilo, 

spreobrnjenje in vera so med seboj trdno povezani, kajti 

veselo oznanilo lahko postane dejavno in v resnici začne 

razveseljevati samo v tolikšni meri, kolikor ga kdo posluša, 

vanj veruje in se po njem spreobrača. Veselo oznanilo je 

tako klic k spreobrnjenju in orientacijska točka 

spreobrnjenja obenem. Če se bomo odzvali povabilu, ki ga 

je širil že Janez Krstnik, ter se prepustili delovanju Svetega 

Duha po krstu, bo veselo oznanilo v nas v polnosti zaživelo.  
                                                                                                                           

                                                                                                                                          Klemens Stock 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILA:  
 
 

 

 

 

 

 
 
* SPREMEMBA:            Priložnost za adventno spoved bo v soboto pred tretjo adventno 

nedeljo, 16. decembra, ob 15. uri (en teden prej kot običajno). Spovedovala bosta duhovnika iz 

Gotovelj in Šempetra.  

 

* Prihodnjo nedeljo (17. decembra) bo ob 16. uri v naši župnijski cerkvi tradicionalni    

BOŽIČNI KONCERT naših cerkvenih pevskih zborov (mešani, mladinski, otroški –                        

ter moški zbor Galicija /oktet upokojencev/). Vstop prost, zaželeni prostovoljni prispevki.    

 

* V nedeljo (17.12) v župnijo prihajajo skavti, ki bodo med vas delili Luč miru iz Betlehema. 

Plamen vsako leto prepotuje nepredstavljivo dolgo pot   po celem svetu, naj sveti tudi v vaši hiši. 
                                                                                                       (Od njih boste lahko kupili sveče.)  

 

 

 



 


