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NEDELJA 4. ADVENTNA                              

18.12.      
 

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

Ponedeljek  Urban                                   
19.12.                 ob 18h    za +Džura Sabadžija, obl.                             

Torek Vincencij                                                                                               
20.12.            ob 7h      za +Marijo in Vinka Ramšak, obl.        

Sreda Peter Kanizij                                                                                                          
21.12.       ob 18h    za +Franca Grobelnik, 30. dan                        

Četrtek                                                                                                                                                                  
22.12.       ob 8h     na Pernovem  za +Ivana in Nežo Štajner         

ob 17h   na Pernovem  za +Šimuna Debelić, 30. dan   

Petek Janez Kancij                                                                                                                                                                                     
23.12. ob 18h    za +Štefana in Martina Tržan                                              
Sobota Adam in Eva                                            
24.12.          ob 7h      za +Martina Doler                        
NEDELJA B O Ž I Č   -   GOSPODOVO ROJSTVO        

25.12. 
 
  

ob 24h  polnočnica – maša za rajne Pečnikove in Glušičeve 
ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem   za dva r. Štefana Vovk in vse Rednakove 

ob 10h    za +Štefana Centrih ter r. Pogoršek in Novak     
 



 
 
* Naš mešani cerkveni pevski zbor bo priredil božični koncert v petek,              
30. decembra, ob 18. uri. Sodeloval bo tudi cerkveni otroški pevski zbor naše 
župnije.  
 
 
************************************************************* 
 
                          OB ČETRTI ADVENTNI NEDELJI            
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventni čas, čas pričakovanja Jezusovega prihoda, se izteka. To 
ni bil kot kak drug čas, da bi šel mimo nas tako, kot da je namenjen 
le drugim. Namenjen je prav nam, je za nas. Skoraj gotovo smo 
premalo storili, da bi se globlje zavedli tega. Nekaj smo morda le 
storili. Spomnili smo se in priznali, da je vse, kar se je zgodilo ali 
kar se bo zgodilo, dar neskončne Božje ljubezni. 
Za praznike želimo svojim prijateljem in znancem veliko veselja in 
družinske sreče. Tudi sebi moramo to želeti, prositi zase in se 
truditi, da bi bili polni veselja. V teh dneh, ki so nam še na voljo, 
razmišljajmo o tem, da se je Bog učlovečil prav za nas, zame in 
zate. V takem razpoloženju bomo z veseljem sprejeli Sveto družino 
v svoje srce, v svoj dom, ki naj bi bil mali Betlehem.  
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