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NEDELJA 3. ADVENTNA                                  

15.12.  
 

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Jožeta in Ano Štefančič, obl.  

10.00   za +Jožeta in Jožefo Podvršnik, obl.  

Ponedeljek Adela                                            

16.12.               18.00   za +Jakoba Ograjšek in rajne Šteknečanove  

Torek Janez de Matha                                    

17.12.        18.00   za +Džura Sabadžija, obl.                       

Sreda Vunibald                                      

18.12.                                 18.00   za +Antona in Ivano Volf, obl.  

Četrtek Urban                                                                       

19.12.        17.00   na Pernovem   za +Antona Štefančič, obl.        

Petek Vincencij                                

20.12.  18.00   za +Ivana in Ivanko Lesjak                   

Sobota Peter Kanizij                         

21.12.          7.00     za +Vido Lukanc, obl.  
              15.00     spovedovanje v župnijski cerkvi 

NEDELJA 4. ADVENTNA                                  

22.12.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Jožeta, Marijo in rajne Čretnikove 

10.00   za +Pepco Tepeš, obl.  
 

                                 



                                    

                3. ADVENTNA NEDELJA 
                                                                          

                                                                                 

                                                                                  

                                                                                   

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mt 11,2-11 

PO ČEM SE POZNA, DA ČAKAMO JEZUSA? 

 

Advent pomeni pričakovanje prihoda našega Odrešenika. Ni to neko folklorno spominjanje dogodkov 

izpred dva tisoč let, temveč je pričakovanje osebnega srečanja slehernega od nas z Jezusom, ki prihaja. 

Dobro vemo, kakšen je velikokrat naš advent: površni smo, mlačni, pozabljamo, koga čakamo. Predvsem pa 

pozabljamo, da ne čakamo samo mi, ampak da nas čaka Bog - veliki Čakajoči. Na vprašanje "Koga 

pričakuješ?" bi mi odgovorili: "Pričakujem Jezusa, ki prihaja kot Odrešenik, kot tisti, ki mi s svojo besedo in 

z zgledom kaže pot iz sebičnosti, iz zaprtosti vase, iz brezupne ozkosti, v katero se zapiram zaradi greha." 

Bog pa bi dejal: "Pričakujem tebe. Pričakujem, da vsak dan odpreš okna in vrata svojega srca in svoje duše, 

da lahko vanjo posveti sonce moje milosti. Ne maram, da bi zmrzoval daleč proč od mene, temveč hočem, 

da živiš od moje ljubezni. Tudi če mi obrneš hrbet, jaz te čakam in te vabim k sebi z ogrevajočimi žarki 

usmiljenja in odpuščanja ..." 

Kako se bo na zunaj poznalo, da pričakujemo Jezusa? Tako, da ga bomo znali videti in sprejemati v ljudeh, 

ki živijo z nami in okoli nas. Božič ni praznik čustvene romantike za zaklenjenimi vrati in zapahnjenimi 

polkni, temveč mora biti dan odprte ljubezni. Ni treba iskati "tujcev", da bi jim za božič postregli. Ozrimo se 

okoli sebe: velikokrat smo v domači družini eden drugemu tujci. Poskusimo v teh dneh nekoliko utihniti in 

prisluhniti drug drugemu v družinskem krogu. Pojdimo za nekaj časa "iz svoje kože", iz katere nemalokrat 

napačno presojamo druge, in se postavimo "v kožo" drugih: starši v otroke, mož v ženo, žena v moža, stari v 

mlade, mladi v stare ... Bog od nas ne pričakuje velikih besed, ampak majhna, iskrena dejanja. Ljudje, ki 

živijo ob nas, ob bližnjih praznikih od nas ne pričakujejo naših daril, ampak nekaj več srca, nekaj več 

razumevanja. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Po: S. Čuk 

 

 

 

 

 

Kaj torej ste šli gledat? 
Preroka? Da, povem vam,  

več kot preroka.  
Ta je tisti,  

o katerem je pisano:  
Glej, svojega glasnika 
pošiljam pred tvojim 

obličjem, ki bo pripravil  
tvojo pot pred teboj. 

Resnično, povem vam:  
Med rojenimi od žená ni vstal  

večji od Janeza Krstnika,  
vendar je najmanjši  

v nebeškem kraljestvu  
večji od njega.« 

 
(Mt 11,8–11) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Naslednjo nedeljo (22.12.) bodo skavti že tradicionalno ponesli luč miru iz 

Betlehema tudi v našo župnijo. Sodelovali bodo pri vseh svetih mašah in imeli s seboj 

tudi sveče. Del vašega daru za sveče gre v dobrodelne namene. Vabljeni, da plamen 

ponesete v svoje domove.  

 

* Krajani Zavrha in Turistično društvo vas vabita na ogled jaslic v Zavrhu – vse 

do svečnice. Na sveti večer (24.12.) bo tam ob 22.30 kratek koncert božičnih pesmi, 

nato pa pohod k polnočnici z baklami.  

 Na praznik svetega Štefana (26.12.) ste vabljeni na tradicionalno žegnanje konj 

po sveti maši ob 10.00, nato pa pod kozolec na okrepčilo.  

 

* Priložnost za božično spoved bo v soboto pred 4. adventno nedeljo (21.12.)              

ob 15. uri. – Kot običajno bosta spovedovala duhovnika iz Gotovelj in Šempetra.   

 

* Naš mešani cerkveni pevski zbor vas vabi, da pridete pol ure pred polnočnico     

k župnijski cerkvi, kjer bodo peli najbolj znane božične pesmi.   

 

* V gasilskem  domu v Drešinji vasi bo od 15. decembra do 2. januarja razstava 

»JASLICE SAVINJSKE DOLINE«. Otvoritev razstave z blagoslovom razstavljenih 

jaslic bo v nedeljo, 15. decembra, ob 16. uri.  

 Razstava bo odprta še 22., 25., 26. in 29. decembra ter 1. januarja od 10. do 18. 

ure. Ogled je možen tudi po dogovoru (do 2. 1.) na telefon 031 23 00 21. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


