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MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI FARANOV

29. 11. - 1. ADVENTNA NED = SATURNIN , FILEMON

7.-za žive in pokojne farane,      10.- Anton Marguč,
Stanko Smole, Franc Mlakar, Andrej Kurnik, Pavel,

Kristina Sagadin  
3O. PON = ANDREJ AP.  8- po namenu Matere milosti  

1 TOR =   EDMUND    8.-za imenovane v spominih 
2. SRE =  VIVA . NATALIJA  8. za imenovane v spom.
3.ČET = FRANČIŠEK KSAVERIJ   17..Vinko Kavčič

4. PET =   BARBARA          14  .-   pogre  b   Vinka Kavčič  
PRVI PET18 .MOLIMO ZA DUH. POKLICE Donat Dreo  

5.SOB = SABA, KRISTINA 8.- po namenu
Brezmadežne

6.12. - 1. ADVENTNA NED = 7. za farane,  za  umrle
pred rojstvom, 10. za Slavko Rak. Marija Rak,Kajeva
PO NAMENU DOBROTNIKOV DUHOVNIKA IN CERKVE      

AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,
bom molil v župnišču  ti pa, KARKOLI

MOLIŠ ALI DELAŠ, SAM ALI S
SVOJIMI  čez dan, pridruži v duhu

skupni  molitvi OB 20.45!   KO skupaj
DARUJEMO MOLITVE IN DELO

DNEVA NEBEŠKEMU OČETU!
Ob 21.blagoslov

Čujte torej, ker ne veste, 
kdaj se vrne hišni gospodar:

zvečer, opolnoči, 
ob petelinjem petju 

ali ob zori, 
da vas ne najde spečih, 

če pride nenadoma. 
Kar pravim vam, 

pravim vsem: Čujte!«

 (Mr 13,35–37)

BOG PRIHAJA, DA NAS OBOGATI

Ob času preroka Izaija, 
adventnega klicarja, je bil 
izvoljeni judovski narod v 
babilonski sužnjosti. 

To je bila  posledica odpada
(Božja kazen) za nezvestobo

sinajski zavezi.
 Judje so to slovesno pogodbo 

prelahko jemali. Ko je Bog dokazal, 
da misli resno, so se v sužnjosti 
sklicevali na Božje usmiljenje. 

Tudi slovenski narod se v
sedanjih časih vse bolj odtujuje

veri svojih prednikov. Bomo lahko
našli toliko ponižnosti in notranje

moči, da se bomo kot Judje v
preizkušnjah obrnili k Bogu?
Prevladujoče razpoloženje

adventnega časa je
hrepenenje po
Odrešeniku.

Štirje  adventni  tedni  ponazarjajo  tisočletno
hrepenenje človeštva po Odrešeniku.  Ob tem naj
bi  tudi  mi  sami  osebno  zahrepeneli  po  njem.
Mnogi  so  se  zadovoljili  z  majhnimi  sodobnimi
»odrešeniki«  od vsakdanjih  skrbi:  odrešila  sta  jih
jed in pijača, zadovoljili so se, če so bile potešene
druge njihove potrebe.
Veliki duhovi, taki, ki peljejo človeško
zgodovino naprej, pa so čutili, da je

svet okrnjen, da je človek razklan.
Čutili so, kar je izrazil prerok Izaija v
današnjem prvem berilu: »Postali

smo vsi skupaj kakor nečistnik in
vsa naša pravična dela kakor

umazan obleka.«
 Že v stari zavezi so taki veliki, Božji ljudje 
spoznali, da je pravi Bog neskončno dober, da 

hoče človeku dobro in da vedno On 
naredi prvi korak k njemu. 

Odrešenja si nismo zaslužili, 
podarjeno nam je bilo. To velja za 
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človeštvo, torej velja zame osebno.

Če sprejmemo Jezusa, govori apostol
Pavel v drugem berilu, nas vera vanj obogati
v vsem. Bog je bogat, hoče samo našo

pripravljenost, naše srce. Ne zanima
ga naše bogastvo, ampak le naša

revščina. Če resnično sprejmemo Boga v
svoje življenje, če dejansko verujemo

vanj, moramo nujno postati boljši,
človeško bogatejši. Bog nas nikoli ne

razočara, ne pusti nas praznih.
Bog je namreč zvest.

Po: S. Čuk, Misli srca

MARIJA ROMARICA V NAŠI
ŽUPNIJI že nekaj let po svojih
podobah (FATIMSKA MARIJA)

roma od vrat do vrat, od družine do
družine, od srca do srca da nam
prinese svojega Sina JEZUSA. V

Betlehemu  po hišah v družinah ni
bilo prostora…a Marija Mati Milosti
Ga je vseeno prinesla pač v zasilno
zatočišče izven mesta, rodila Ga je

v podrtem hlevu!!! 
Mariji omogočam, dovoljujem vstop v mojo
hišo – moje srce, z vztrajnim ponavljanjem:

»zdrava Marija v rožnem vencu. Hudi

duh po teh vzklikih gubi vsako moč, MARIJA
PRINAŠA JEZUSA LUČ NEBA.

Poglejmo pričevanja znanstvenikov: 

VEČ NA   Google   EVHARISTIJA ČUDEŽI  

»…vzorci izhajajo iz hostije. To je slepi test 
in laborantu daš vzorec, da ga analizira in 
nobenih drugih podatkov. 
Kaj so bili rezultati?
»Gospod doktor, vzorci, ki ste nam jih 
prinesli, so mišično tkivo srca. Mišice 
miokarda levega ventrikla.« 

zelo znan prof. dr. Frederich Zugibe. Dali smo mu
vzorec in je rekel: »Oseba, ki je imela to srce,

je morala biti zelo maltretirana, ker je
njegovo srce pokazalo, da je bil zelo

pretepen. Bil je mučen.«… 
»Toda nekaj pa mi moraš razložiti: kako

je možno, da je med tem, ko sem jaz
proučeval ta vzorec, tkivo utripalo in bilo.

Torej mi razloži, kako si lahko vzel ven
srce mrtvega moškega in mi prinesel še
živega v New York v moj laboratorij?«…

»Prof. Zugibe, to ni to, kar vi mislite, to je
posvečena hostija, ki je pričela krvaveti.« 

»…Če greste v Lanciano, ga lahko vidite….
Škofijska konf. V Italiji Je v 1970. -

Poudarjam, to se je zgodilo v 8. stoletju
in se ohranilo - Povabila  dr. Linolli-ja,

eksperta v biokemiji in patologiji, da prouči
vzorec. Povedal je, da je to »srčna mišica,

enako kot vzorec, ki ga imate«. Zato
vzorec, ki ga imam iz 90. iz Buenos
Airesa, je isti… pripada isti osebi.

Kaj meniš?«  neke zanke – pasti
sovražnika duš:     joga, igrice- zasvojenost,

… VSE TISTO, KAJ MI ZAPIRA POT DO BOGA

– IZVIRA ŽIVLJENJA -…vse kaj SLABI MOJO
VOLJO, JO DELA MLAČNO ZA BOGA, ZA

NJEGOVO BESEDO,  NIMAM
ČASA BITI Z JEZUSOM,

…'NIMAM ČASA' ZA 'HVALA'
ZA SV. MAŠO… ZA SV. MAŠO 

NIMAM ČASA PRISLUHNITI  
NJEGOVIM NAVDIHOM – 
BESEDAM…

SAMO EDEN   – EDINI   JE NAŠ:  STVARNIK – OČE –
POČELO NAŠEGA BIVANJA – JAHVE (JAZ
SEM), ON NAS JE USTVARIL, PRIKLICAL V
BIVANJE, DA BI V SODELOVANJU Z NAMI

USTVARJAL NAŠE STVARSTVO, NAS. (BOG
– ENERGIJA, OD KATERE SO
USTVARJENE VSE energije. IN
NEKE OD TEH energij SO SE
STVARNIKU UPRLE, v svoji
samovšečnosti je od nosilca
LUČI(LUX)  POSTAL TEMA-

NESMISEL SKUPAJ S SVOJIMI
demoni tudi   ljudmi-demoni.)  
JEZUS, OČETOVA BESEDA, KI JE PRIVZEL

ČLOVEŠKO NARAVO: ON NAS DRŽI V SVOJI
ROKI – NEIZMERNO USMILJEN  - SAMA

DOBROTA IN LJUBEZEN… SAMO ON
SUVERENO, Z VSO OBLASTJO, LJUBEZNIJO,
USMILJENJEM STOPA V NAŠE ŽIVLJENJE  …,

 SAMO ON JEZUS LAHKO REČE: 

»DANA MI VSA OBLAST V
NEBESIH 

IN NA ZEMLJI. POJDITE
TOREJ IN OZNANITE LJUDEM



VSE, KAJ SEM VAM POVEDAL!
KRSTITE JIH V IMENU OČETA

IN SINA IN SVETEGA DUHA! 
GLEJTE, JAZ SE Z VAMI VSE

DNI 
DO KONCA SVETA!«

BILO KAKŠNO ISKANJE REŠITVE
SVOJIH ŽELJA, PROBLEMOV, TEŽAV
IZVEN NJEGA PRI RAZNIH  'energijah,'
JE STRANPOT, KI NAS  ZAPELJE (  V

POGUBO… ). 

Bog ni kakor ljudje, 
ki obljubljajo in ne držijo obljube. 

Bog bo poslal Odrešenika prav zato, 
ker je pravičen in uresničuje 

svoje obljube.
(Tomaš Špidlik)

December je za kristjana še
posebej 

mesec poglabljanja razmerij
med 

ljudmi ter med človekom in
Bogom. 

Spomin na rojstvo Boga in
človeka,

 ta čudež nad čudeži, 
nas k temu še posebej vabi. 

 (Vinko Škafar)

Kristjan, ki je kristjan le na papirju, 
ne pa tudi v življenju, 

lahko povzroča veliko škode.
(Gabriele Amorth)

ČUJEČNOST

.KRIŽ NA GORI – Skupina turistov se je 
povzpela na goro, znano po tem, da tam močno 
odmeva. Pod vrhom je stal križ. »Zakaj je tukaj 
križ?« vpraša eden od turistov vodnika. –  »Zato,
ker je tukaj neka turistka znorela.« – »Zakaj pa?«
– »Zato, ker je hotela vedno imeti zadnjo 
besedo.«
V  PRISTANIŠČU –  V  pristanišču  vpraša
domačin nekega lastnika jadrnice: »Zakaj imajo
vse jadrnice ženska imena?« – »Zato, ker imajo

vse drago opremo in
jih je težko krmariti.«

Bistvo svetosti je 
veselo

izpolnjevanje
Božje volje. 

Zvestoba ustvarja
svetnike.

 (sv. Terezija iz Kalkute)

Ti sam si postal 
beseda tolažbe trpečim, 

kadar sem sama brez tolažbe. 
Ti sam si postal 

moj smehljaj otrokom, 
kadar mi je duša polna joka. (Cvetana Priol)

7. december
AMBROŽ

Rodil se je 339 v Trieru (današnja Nemčija),
kjer  je  bil  njegov  oče  vodja  pretorijanske
prefekture za rimsko provinco Galijo. Mati je
bila  zgledna  krščanska  žena,  ki  se  je  po
moževi zgodnji smrti s tremi otroki vrnila v
Rim.  Tam  je  Ambrož  uspešno  končal
retorske  in  pravne  nauke,  nato  pa  se  je
posvetil  državniški službi v Milanu, kjer ga
je  kot  pripravnika  na  prejem  svetega  krsta
doletelo »plebiscitno« imenovanje za škofa.
Ko  je  postal  škof,  je  bilo  njegovo  prvo
dejanje,  da  je  svoje  veliko  premoženje
razdelil ubogim, ki jim je ostal skrben oče do
smrti. Njegova druga skrb pa je bila, da se je
temeljito  izobrazil  v  bogoslovnih  naukih,
predvsem  po  študiju  Svetega  pisma  in
cerkvenih  očetov.  Bil  je  zelo  učljiv  in
ponižnega  srca,  zato  je  naglo  napredoval.
Svoja  spoznanja  je  posredoval  vernikom  v
odličnih  pridigah.  Prizadeval  si  je  za
neodvisnost Cerkve od svetne oblasti.  Sicer
pa  je  pomembno  vlogo  odigral  tudi  kot
bogoslovni  pisatelj  in  oblikovalec  zahodne
pobožnosti.  V bogoslužje  je  vpeljal  ljudsko
petje in sam je napisal več himen in pesmi,
preprostih po jeziku in obliki, ter jih sam tudi
uglasbil.  Zapustil  je  bogato  zbirko
bogoslovnih  spisov,  pridig  in  pisem.  Bil  je
goreč  apostol  socialne  pravičnosti.  Vse
življenje  je  bil  na strani  ubogih,  katerim je
razdajal  svoje  imetje,  bogate  je  svaril  pred
sebičnostjo in pohlepnostjo. Umrl je leta 397.
Od 11. stoletja naprej se njegov god praznuje
7. decembra.
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