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NEDELJA DRUGA ADVENTNA                               

06.12.  
 
 sveti Miklavž 

za +Franca Novak, obl.                  

za +Ivana in Anico Grebovšek  

Ponedeljek Ambrož                             

07.12.                 za +Frančiško in Silvestra Ožir                                          

Torek BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE        

08.12.        za +Marjano Podvršnik                         

za zdravje     

Sreda Valerija                               

09.12.                                                    za +Moniko Drev                                 

Četrtek Loretska Mati Božja                           

10.12.         za +Vinka, Nežo in Milana Štefančič  

Petek Damaz                                                               

11.12. za +Leopolda in Štefanijo Koštomaj, obl.          

Sobota Devica Marija iz Guadalupe                               

12.12.          za rajne                                                          

NEDELJA TRETJA ADVENTNA                               

13.12.  
 

                       

za +Katico Gjuras, obl.                 

za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger, obl.  

 

                                  



                

DRUGA ADVENTNA NEDELJA      

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

IZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA 
 

Iz svetega evangelija po Marku  
 
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri preroku 
Izaíju: 
»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. 
Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« 
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v 
odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi 
Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. 
Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je 
kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz 
nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. 
Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« 

 

 

 

 

Mr 1,1–8 

NEKAJ, KAR JE VIŠJE 

 

Četudi stojimo pod mogočno goro in se zazremo proti njenemu vrhu, naš pogled ne zajema zgolj nekaj 

najbližjih skal ali celo vrhov, temveč tudi vsaj kanček neba, nekaj kar je višje od samega vrha.  

Evangelij današnje nedelje pove nekaj podobnega. Jezus, ki je pomešan med Janezovimi poslušalci in 

je na prvi pogled enak drugim, Je v resnici višji od njih in jih vse presega.  

Ljudje so bili vedno grešni. Vedno so tudi čutili potrebo po spreobračanju. V vseh časih so se 

pojavljali preroki, ki so človeštvo, pogreznjeno v telesnost in uživaštvo, klicali k svetosti. 

Nekaj takega opažamo tudi danes. Vse več ljudi je naveličanih lova za telesnimi užitki. Ne verjamejo v 

srečo, ki jo obljubljajo preroki spolnosti, drog in zabave. Lačni postajajo nečesa višjega, kar bi jim 

nahranilo dušo. V stvarstvu slutijo neko duhovnost in svetost. Zato se na knjižnem trgu pa tudi na 

spletu ponuja vse več branja, ki razpravlja o ponotranjenju, o duhovnosti in celo svetosti. Prav tako se 

ponuja vse več izvedencev – menda prihajajo od drugod – ki so  nas pripravljeni v to duhovnost 

uvajati. 

Opažamo pa, da se omenjeni izvedenci v večini primerov ne navdihujejo ob krščanstvu. Ne priznavajo 

osebnega Boga. Stvarem pripisujejo svetost, ki naj bi jo imeli v sebi. Mi pa smo prepričani, da ima 

vsaka duhovnost in svetost izvor le v osebnem Bogu. Stvari so enake nam ali pa nižje od nas. Naj jih 

imamo še za tako svete, nobeni od njih nismo odgovorni in nobena nam ne more dati, česar nima. 

Edino osebni Bog nas presega ter nas po poti pokore in spreobračanja čisti ter dviga v svoje višine. Te 

pa so daleč nad vsem ostalim. 
Po: F. Cerar 

 



 

 

Druga svečka na adventen vencu je zažarela. Vabi nas 

k pokori, k temeljnim spremembam v našem življenju. 

Kakor je k temu klical Janez Krstnik, nas kliče tudi ta 

adventni čas. Če smo šli k spovedi ali zmolili nekaj 

očenašev ali zdravamarij, še namreč nismo vsega 

opravili. Jezus nas uči, da je prava pokora (h kateri je 

klical že Janez) čisto nekaj drugega. Je notranja 

preobrazba, ki poteka skozi vse življenje. Advent je čas, 

ko lahko v zbranosti ob venčku več razmislimo o tem, na 

kak način se lahko te preobrazbe lotimo danes, tukaj, 

sedaj. Naj ne ostane le v mislih, temveč naj že v tem 

adventnem času preide v dejanja.                                                                                                
AK 

 

 

OTROKOM IN NJIHOVIM STARŠEM SVETI MIKLAVŽ PODARJA SVOJO SLIKO               

- IN ZRAVEN JE KRATKA ZGODBA NJEGOVEGA ŽIVLJENJA 

God sv. Nikolaja ali Miklavža, enega izmed najbolj 
priljubljenih svetnikov, s katerim je povezano 
tradicionalno obdarovanje otrok, praznujemo                
6. decembra. 

Sv. Nikolaj je živel v 4. stoletju in je bil škof v mestu 
Mira v Mali Aziji (današnji Demre v Turčiji). Bil je sin 
edinec, saj njegova starša dolgo časa nista mogla imeti 
otrok. Starša sta bila odprta za reveže, sin Nikolaj (v 
grščini njegovo ime pomeni zmaga ljudstva) ju je v tem 
posnemal. Ko sta mu starša zapustila lepo 
premoženje, ga je razdelil med reveže, sam pa je 
postal redovnik. Ko je v Miri umrl škof, so se verniki 
odločili, da bodo za škofa izbrali tistega duhovnika, ki 
bo naslednje jutro prvi stopil v cerkev. To je bil ravno 
Nikolaj. Ko je nastopil škofovsko službo, so kristjane v 
rimski državi še preganjali in tudi sam je bil zaradi vere 
v zaporu. Leta 325 se je udeležil zgodovinskega 
cerkvenega zbora v Niceji. Vernikom je hotel biti zgled, 
zlasti v dobrodelnosti. Po izročilu je priskrbel primerno 
doto trem obubožanim dekletom, ki bi sicer zabredle v 
sramoto, tako pa so se lahko pošteno poročile. Kmalu 
po smrti okrog leta 350 so ga ljudje začeli častiti kot 
svetnika. Zaradi dobrote je postal priprošnjik v različnih 
življenjskih stiskah. 

Sv. Nikolaj - Oltarna slika v stolnici sv. Nikolaja v Ljubljani 



 

 

 

 

 

Spoštovani! 

Svete maše, ki ste jih naročili, bodo darovane na tisti dan, kot je bilo dogovorjeno. 

To in še kaj drugega bo objavljeno vsako soboto na naših oznanilih na internetni 

strani Krajevne skupnosti Galicija (galicija.si). Priporočam vam, da ta oznanila 

spremljate, in se obenem zahvalim, da nam je to objavljanje že kar veliko let 

omogočeno.   

Če kdo želi mašo, ki jo je naročil, prestaviti na poznejši datum, naj me pokliče, da 

se dogovorimo. Maše lahko naročate tudi za naprej.   

V času teh ukrepov tudi verouk po župnijah odpade.  

V župnišču me lahko najbolj zagotovo dobite ob sobotah dopoldne. Takrat lahko 

naročniki tudi dobite Družino in Ognjišče. Na razpolago je že stenski Marijanski 

koledar (2.50 €) in Družinska pratika (6.50 €).  

Kadarkoli sem dosegljiv na telefonski številki 041 556 751.  

 

Molimo drug za drugega. Vsak dan vam bom pri maši v mislih posredoval božji 

blagoslov. 

V upanju, da bo kmalu bolje, vas vse lepo pozdravljam!                                      

                                                                               Janko, župnik  

 

 

PRIPIS: 

 

Hvala vsem, ki ste do zdaj že darovali svoje prispevke za našo župnijo! 

Ko bomo lahko spet imeli skupaj maše po cerkvah, bom povedal in objavil, koliko 

smo zbrali.  


