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                                                                                                                                              Vsi bodo deležni zveličanja 
 

rehodil je vso jordansko pokrajino 

in oznanjal krst spreobrnjenja v 

odpuščanje grehov, kakor je 

pisano v knjigi govorov preroka 

Izaija: »Glas vpijočega v puščavi: Pripravite 

Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! 

Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in 

hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in 

razkopana pota naj bodo gladka. In vse 

človeštvo bo videlo Božje odrešenje.«   (Lk 3,3-6) 

 
 

Bog postane človek. Stopi dol, k nam, v naš 

svet. Odpre vrata med nebom in zemljo, odpre 

meje, prinese zemlji nebesa. Pride k nam 

ljudem, pride k meni. Če Bog postane človek, 

potem smem tudi jaz biti človek. Če prinese 

nebesa na zemljo, potem so nebesa tudi v meni. 

 

  Kaj to pomeni? Zaupati hrepenenju, začeti nekaj novega, ljubiti in upati.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIPRAVITE GOSPODU POT 
postol Pavel v drugem berilu govori o Bogu, ki je v srcih vernikov pričel 

dobro delo, in izraža prepričanje, da ga bo tudi dokončal. Seveda je pred 

tem velik »če«: če bo njihova ljubezen bolj in bolj rasla v vsaki razumnosti 

in spoznanju. Če hočemo napredovati in rasti, moramo sodelovati z Božjo milostjo. 

Vsebina božičnih praznikov, na katere nas adventni čas pripravlja, je dejstvo, da se 

je Bog prvi sklonil k človeku in da smo vsi, ki hodimo po tej naši zemlji, veliki 

obdarovanci. Iz leta v leto ponavljamo pot za Kristusom skozi skrivnosti njegovega 

rojstva, skritega življenja in javnega delovanja, njegovega trpljenja, smrti in 

vstajenja. Pred našimi očmi se obnavlja drama odrešenja, da bi ob doživljanju vsega 

tega rasli in zoreli. Bog je dobro delo v nas začel – seme je vrženo v njive naših src. 

Od nas je odvisno, kakšen sad bo obrodilo. Pri svojem obdelovanju srca se imamo 

kaj kmalu za zrele in izoblikovane ljudi. Resnica pa je, da nismo uresničeni niti kot 

ljudje, še manj pa kot kristjani. Vsak dan, ki ga dočakamo, je dar, obenem pa tudi 

naloga. Je kakor prazen list papirja, ki ga dobijo učenci, ko pišejo šolsko nalogo. 

Nanj moramo s svojimi deli »napisati prosti spis«. Ne vemo, koliko časa nam je 

odmeril Božji Učitelj, ne vemo, kdaj bo »pobral liste«. Ko pa bo napisal ocene, 

poprava ne bo več možna. Današnji evangelij pa nam predstavlja Janeza Krstnika, 

Jezusovega predhodnika, ki je nosil spokorno obleko iz kamelje dlake, imel pa je 

tudi srce spokornika. Ko so prišli k njemu iz Jeruzalema, da bi ugotovili, kdo je, je 

povedal: »Nisem tisti, za katerega me imate. Nisem Jezus, Odrešenik, Mesija ….              
                                                                                                                (Po: S. Čuk, Misli srca) 

 

PRAZNIK BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE 
 

atoliška cerkev v sredo, 8. decembra 

praznuje slovesni praznik brezmadežnega 

spočetja device Marije. Marija je bila 

spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok. 

Zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja je 

bila izbrana, da postane Božja Mati in obvarovana 

madeža izvirnega greha. To pomeni, da je bila vse 

od spočetja deležna posvečujoče milosti. Bog je 

zaradi Jezusovega rojstva vnaprej odel Marijo s 

svojo milostjo, da je bila od samega začetka 

svojega bivanja čista in brez madeža. Marija je bila torej obvarovana vsakega 

greha in še prav posebej izvirnega greha, s katerim smo ljudje ranjeni in zaradi 

njega nagnjeni k slabemu. Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, 

je za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa tudi poroštvo upanja in priprošnjica pri 

Bogu. Ta praznik nas spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, 

da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost in 

resnično prijateljstvo z Bogom.  (K.C.) 
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Izjava slovenskih škofov - V času epidemije zaščitimo zdravje vseh ljudi 
 

Slovenski škofje pozivamo vse katoličane, da v času zaostrenih 

epidemioloških razmer dosledno uresničujejo ukrepe za zaščito zdravja. Zelo 

zahtevne zdravstvene razmere v Sloveniji terjajo od vsakega od nas 

odgovorno ravnanje. Zato škofje vabimo vernike, da okrepijo molitev za 

konec epidemije; spoštujejo vladne odloke, priporočila NIJZ in zdravstvene 

stroke za omejitev širjenja bolezni COVID-19; se po posvetovanju s svojim 

osebnim zdravnikom cepijo ter se v primeru, da imajo medicinsko oziroma 

primerno zdravstveno izobrazbo in niso zaposleni v zdravstvenih ustanovah 

(npr. upokojenci), odzovejo pozivu za pomoč v bolnišnicah. Ob tej priložnosti 

izražamo naše iskreno sožalje vsem svojcem bolnikov, ki so izgubili življenje 

zaradi bolezni COVID-19. Škofje skupaj z vso Cerkvijo molimo za zdravje 

vseh hospitaliziranih in drugih bolnikov, ki se bojujejo s posledicami okužbe 

s korona virusom. Vsem zdravstvenim delavcem in drugim ustanovam se 

zahvaljujemo za opravljeno delo v tej veliki preizkušnji, ki je prizadela naš 

narod in ves svet (K.C.)

PRVI KORAKI SINODALNE POTI ŠKOFIJE CELJE 

V Škofiji Celje v teh dneh potekajo izobraževalna srečanja za župnijske oz. 

krajevne koordinatorje za sinodo, na katere župnije pošiljajo po dva 

predstavnika. Srečanja vodijo člani tajništva za sinodo in so namenjena 

spoznavanju sinodalne poti, usposabljanju in navduševanju.

https://www.skofija-celje.si/index.php/arhiv-objav/1502-prvi-koraki-sinodalne-poti-skofije-celje


  

5. 12. 

NEDELJA 

 

2. adventna nedelja  

Saba (Sava),opat, puščavnik 

 

 

8h   + VERONIKA GLASER,  

OBL. 

         ZA ŽUPLJANE   

10h   + DANICA POTEKO 

 

6. 12. 

PONEDELJEK 
Nikolaj (Miklavž), škof 

 

18h + AMANDA GOLOB,  

OSMINA 

       + ANA KRAJNC       

 

7. 12. 

TOREK 

Ambrozij (Ambrož), škof, 

cerkveni učitelj 
7.30h  + ROBERT ČEHOVIN, 

OBL. POROKE 

8. 12. 

SREDA 

Brezmadežno spočetje Device 

Marije 

Makarij, mučenec 

8h + MARIJA RESNIK  

18h  + LOJZKA STANIČ 

       + VLADIMIR IN CILIKA 

RAZBORŠEK 

        PT. M. B. ZA ZDRAVJE 

9. 12. 

ČETRTEK 

Peter Fourier, redovni 

ustanovitelj 

 

7.30h     ZA OZDRAVITEV 

KORENIN 

 

10. 12. 

PETEK 
Evlalija, devica, mučenka 18h + JOŽE IN STARŠI OSET     

11. 12. 

SOBOTA 
Damaz I., papež 

 

18h   + MILICA PINTAR 

 

12. 12. 

NEDELJA 

 

3. adventna nedelja 

Finian, opat 

 

8h + IVAN OGRAJŠEK 

          ZA ŽUPLJANE    

10h   + RODBINA GJŠEK 

 

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče,  odgovorni urednik 

p. Vanči Arzenšek,  fotografije, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej 

elektronska pošta:  dominikanci.petrovce@rkc.si  tel. 03/714-03-00 


