16. december 2012

NEDELJA

3. ADVENTNA

16.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +K atico G juras, obl.
ob 10h za +M artina G olavšek in O žbelakove

Ponedeljek

Lazar

17.12.

ob 18h za +A ntona in Ivano V olf, obl.

Torek

Vunibald

18.12.

ob 7h

Sreda

Urban

19.12.

ob 7h

Četrtek

Vincencij

20.12.

ob 8h

Petek

Peter Kanizij

21.12.

ob 18h za +D žura Sabadžija, obl.

Sobota

kvatre

22.12.

ob 7h

NEDELJA

4. ADVENTNA

23.12.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavko in Jožeta D olar, obl.
ob 10h za +V ido Lukanc, obl.
ob 15h - BOŽIČNI KONCERT

za +Ivana in G eliko ter r. V idenškove in Z avalinškove
za rajne Pušnikove, obl.
na Pernovem za +Štobarjevo N ežko

za +Pepco Tepeš, obl.

**********************************************************************************

TRETJA ADVENTNA NEDELJA
Vstopili smo v tretji adventni
teden, kar nam naznanja že tretja
prižgana svečka na adventnem
vencu. To je teden, ki nam naj
spregovori o veselju, tistem
pravem, kakor nas na to nedeljo
vabi tudi Božja beseda. Že v
prvem berilu nam spregovori
prerok Sofonija, ki pravi:
»Vriskaj, hči sionska … Veseli in
raduj se iz vsega srca, hči
jeruzalemska!«
V tem duhu se tudi mi radujmo,
da nam je dano, da imamo vero. Z
njo je lahko ta čas pričakovanja
drugačen. Z njo so vse zunanje
priprave le blišč za oči. Pristno
veselje pa prihaja od drugod.

Lk 3,10–18

VESELJE V PRIČAKOVANJU …
Veselje je bistvena poteza krščanstva. Evangelij namreč pomeni »veselo oznanilo«. Toda priče smo usodnemu
nesporazumu. Evangelij oznanja veselje, svet pa išče veselje vse drugje, samo v evangeliju in veri ne. Še več,
mnogi doživljajo vero kot sovražnico veselja, kot tisto, ki hoče človeku s svojimi zapovedmi in prepovedmi
zagreniti življenjske radosti.
Izkustvo neštetih kristjanov nam govori, da je v resnici šele s Kristusom prišlo na svet pravo veselje, ki je
globoko, mirno in trezno. Podobno je morju, ki ga na površini lahko bičajo vetrovi in viharji, v globini pa vlada
popoln mir. Veselje torej, ki mu stiske in težave ne morejo do živega.
Apostol Pavel je iz rimske ječe pisal svojim vernikom takole: »Veselite se v Gospodu, in to zmeraj; ponavljam
vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Ničesar si ne ženite k srcu« (Flp 4,4–5).
V teh besedah se nam razkrivata poslednji razlog in temelj veselja. Vemo, da je nekdo, ki nas vse sprejema,
kakršni smo. Ta nekdo drži v rokah tudi najbolj bridko dogajanje v svetu. Zato vemo: naj pride karkoli, vse
prihaja iz Božje roke in vodi k njegovemu srcu.
To veselje je vse kaj drugega kot veseljačenje. Ne potrebuje opoja, alkohola in mamil. Zanj tudi ni potrebno, da
vse imam, vse kupim, vse vidim in vse doživim.
Za pristno veselje velja podobno kot za srečo: ni zunaj nas, pač pa v nas. Ni v količini dobrin, ampak v njihovi
kakovosti.
Kdor veselja ne nosi v sebi, ga zaman išče v hrupnih diskotekah, zakajenih pivnicah in žurih. Ali še drugače:
kdor nebes ne nosi v sebi, jih zaman išče po vsem vesolju.
Veselo adventno pričakovanje! Gospod je blizu. Nanj preložimo vse svoje skrbi.
Po: TV – Slovenija, 1994

*
Dobite lahko DVD dobrodelnega koncerta za naše orgle (8 €). Snemalec
izkupiček namenja za orgle!
*
Priložnost za adventno spoved bo na soboto pred 4. adventno nedeljo (22.12.)
ob 15. uri v župnijski cerkvi. Prideta spovednika iz Gotovelj in Šempetra.
V tem tednu bo tudi spoved za otroke v času njihovega verouka.
*
Škofijski odbor za mladino celjske škofije vabi mlade v soboto (22.12.) ob 20.
uri v župnijski dom v Petrovče na srečanje in pogovor. Povabili so tudi našo »zlato
olimpijko« Urško Žolnir, ki bo spregovorila o svoji veri in o tem, kaj ji pomeni Bog v
njenem življenju in pri vsem njenem športnem udejstvovanju in delovanju.
*
Božični koncert našega mešanega cerkvenega zbora in otroškega zbora bo na 4.
adventno nedeljo (23.12.) ob 15. uri v župnijski cerkvi.
*
OBVESTILO SKAVTOV:
Luč miru iz Betlehema
V nedeljo, 23. 12. 2012, bomo skavti stega Prebold-Polzela 1 pri sv. maši ob 10.00 med
vas prinesli Luč miru iz Betlehema (LMB). Tokratno geslo akcije je Z ROKO V ROKI,
saj bomo sredstva, ki jih bomo vsi sodelujoči v akciji LMB zbrali letos, namenili
ljudem, ki so jih prizadele novembrske poplave. Po vsaki sveti maši bodo na voljo tudi
posebne svečke, v katerih boste lahko v vaše domove odnesli plamen ter tako širili mir
in medsebojno povezanost.
*
Vaščani in PGD Drešinja vas ter Turistično društvo Petrovče vabijo na
RAZSTAVO JASLIC SAVINJSKE DOLINE. Razstava bo odprta 16., 23., 25., 26. in
30. decembra od 9. do 19. ure.

