11. december 2011

NEDELJA
11.12.

Ponedeljek
12.12.

Torek
13.12.

Sreda
14.12.

Četrtek
15.12.

Petek
16.12.

Sobota

3. ADVENTNA

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Antona, Ano in Jožeta Veber
ob 10h za oba Jožeta in Ano Štefančič, obl.
ob 18h za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger, obl.
Lucija

ob 7h

za družino Cokan

ob 7h

za +Martina Golavšek

Janez od Križa

ob 17h na Pernovem za +Terezijo Ježovnik, 30. dan
ob 18h za rajne Kremšove
kvatre

17.12.

ob 7h

NEDELJA

4. ADVENTNA

18.12.

za +Štefko Krajnc, obl.
ob 15h – priložnost za spoved

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Katico Gjuras, obl.
ob 10h za rajne starše Naraks in Vrhovnik

*
Priložnost za adventno spoved bo v soboto pred 4. adventno nedeljo (17.12.) ob
15. uri. Spovedovala bosta duhovnika iz Gotovelj in Šempetra.
V tem tednu bo tudi spoved za otroke – v času verouka.
*
Prihodnjo nedeljo (18.12.) bo sveto mašo ob 10h prvič spremljal
novoustanovljeni otroški pevski zbor.
*
Naš mešani cerkveni pevski zbor bo priredil božični koncert v petek,
30. decembra. Ura koncerta še ni določena.

*************************************************************
MISEL OB TRETJI ADVENTNI NEDELJI

Tretja adventna nedelja je.
Vsi vemo, da je advent čas pričakovanja Božjega učlovečenja, Jezusovega
rojstva.
V teh dneh se že veselimo božičnih praznikov, hkrati pa delamo zunanjo in
notranjo inventuro. Plačujemo še zadnje račune za to leto, poravnamo še
kakšen dolg, postorimo, česar še doslej nismo utegnili …
V tem vrvežu in pričakovanju pa nam današnja Božja beseda daje posebno
vzpodbudo: »Zravnajte Gospodovo pot«!
Tukaj je bistvo. Ne v zunanjem blišču, doseganju ciljev, ki so naravnani
name. V ospredju je on, ki prihaja. Zanj se trudimo. Le tako bomo dosegli
resnični cilj in tudi lastno srečo.

»Sredi med vami stoji,
a ga vi ne poznate!«
Bog prihaja. Bog prihaja vedno.
Kakor Adam tudi mi ne slišimo
njegovih korakov. Zakaj jih Adam
ni slišal? Zakaj jih ne slišimo mi?
Bog prihaja vedno, ker je Življenje.
Življenje ima prodorno moč
ustvarjanja. Bog prihaja, ker je Luč.
Luč ne more ostati skrita. Bog
prihaja, ker je Ljubezen. Ljubezen
se mora razdajati!
Bogoslužno leto B

