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Maše v prihodnjem tednu
1. ADVENTNA NEDELJA, 1.12., nedelja Karitas
7.00: živi in + farani
9.00: + Angela, 4. obl., Franc 22. obl., sin Franc
          GUČEK in za zdravje
10.30: + Angela, 5. obl., in Izidor BELEJ
            + Janez DOLAR, 1. obl.
PONEDELJEK, 2.12., sv. Kromacij, škof
7.30: + Anika VODIŠEK
          v zahvalo za vse prejeto ob 70 in 80-letnici 
         + Ferdinand KRSNIK
         +  Mladen PASARIĆ, 30. dan
TOREK, 3.12., sv. Franč.išek Ksaver, duh., red
18.00: + Darinka DEŽELAK, Lojze KLEPEJ in stari
             starši OBLAK
            + starši PRAŠNIKAR, Milka, Stanko, sorodniki
                 PUŠIČ in starši PINTARIČ
                   + KRIŽNIKOVI, KRPIČEVI in BERGLEZOVI
SREDA, 4.12., sv. Janez Damaščan, duh., c. učitelj 
7.30: + Justina ŠKORJA
          + Tilka ŠKORJA
          + Majda HRASTNIK in Ivan
ČETRTEK, 5.12.,  sv. Saba (Sava), opat, pušč., miklavževanje
18.00: + Marija SREBOT in iz družine PINTER
            + Anton VODIŠEK, 8. dan
            + Karolina REZEC
PETEK, 6.12., sv. Nikolaj (Miklavž), škof
7.30: po namenu
18.00: + Franc, starša MASTNAK in sorodniki
             + Cvetko URANJEK, 8. dan
            +Antonija in Cilka LUBEJ
SOBOTA, 7.12., sv. Ambrozij (Ambrož), škof, c. uč. 
18.00: + Štefan GUČEK, 12. obl.
           + Marija, 10. obl., Ivan KRAŠEK, Marija in
              Matija  PODKORITNIK
   po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEV. M., 8.12.
7.00: živi in + farani
9.00: + Karl VIDALI, obl.
10.30: Marija Gradec:+ Anica KOLŠEK, 30. dan
15.00 Vera in luč

Zaenkrat samo Bog ve njegovo ime. Vsak izmed 
vas pa naj že moli zanj v ponižnosti svojega srca 
in v skladu z drugo zapovedjo pomaga tistim, ki so 
vznemirjeni, zopet najti mir.

Zahvaljujem se Bogu, da pričakovanje novega 
škofa sovpada z začetkom priprave na Božič, ki se 
imenuje, kot veste, adventni čas. To je čas vedrega 
pričakovanja, v znamenju upanja. Bogoslužje in 
lepe adventne pesmi nam pomagajo, da vstopimo v 
novo dinamiko. To je blagoslovljeni čas. Naš Sveti 
oče, papež Frančišek, nam je na zelo preprost in 
ponižen način pokazal, da je advent »čas, ki nam je 
dan, da sprejmemo Gospoda, ki prihaja k nam, da 
potrdimo svojo željo po Bogu, da gledamo naprej 
in se pripravimo na Kristusov ponovni prihod.« Za 
Celje ta čas pričakovanja ni namenjen le sprejemu 
novega škofa, ampak tudi in predvsem čas prever-
janja in prečiščenja želje po Bogu, vere vsakega 
izmed nas. To je prava in ustrezna drža!

Za Božič vam želim srčni mir in prosim našega 
Gospoda, da vas napolni z vedrino. Za leto 2020 pa 
prosim Boga, da bi vsakemu od nas podaril zdravje 
in veselje.

Prisrčno vam dajem Božji blagoslov!

Ljubljana, 30. novembra 2019
-----------------------------------------------------------
ČESTITKE Župnijski Karitas Laško za deseto oblet-
nico delovanja. Med štirimi imenovanimi v prejšn-
ji številki Martinove lilije je bila od vsega začetka 
prisotna tudi Marica TERBOVC. Čestitamo.

Ostanimo ljubeča 
skrb krajevne 

Cerkve za človeka.



PRIHOD
»Pridi ljubi Jezus, pridi mi v srce, težko te že čakam, ve-
selim se že.«
Kako nemirno je naše srce, ko pričakujemo nekoga ali ne-
kaj, da nam razjasni obraz in naše misli, ko uvidimo da je 
dobro, ljubljeno in nam poznano stopilo v našo neposred-
no bližino ter nam s svojim prihodom prineslo mir.
Advent v svojem latinskem izvoru pomeni prihod. Čas 
med 1. adventno nedeljo ter Jezusovim prihodom prvikrat 
na svet, nam je podarjen za poglobitev naše vere ter duho-
vna priprava v osebni molitvi in duhovni poglobitvi, kar 
lahko vključuje prejem zakramenta sprave, razne odpove-
di, post, dobra dela ali miloščino.
»Zbudimo se iz spanja
adventni čas je spet.
Veselo vest naznanja,
da pride Bog na svet.

Z brezmadežno Marijo
se naj pripravimo.
S ponižnostjo, dobroto
srce ovenčajmo.

Gospod na srca trka,
odprimo mu jih vsi.
Naj vsaka misel mrka
od nas se poslovi.

Zaupno vsi prosimo:
Gospod, ne múdi se.
Veselo naredimo
mu v srcih jaslice.«

Z adventnim časom v Katoliški Cerkvi zaključimo pre-
teklo in pričenjamo novo cerkveno leto; sklenemo krog 
neskončnosti, ki jo simbolizira tudi adventni venec, ki s 
svojo obliko sporoča, da je Bog večen in brezmejen ter 
da njegova ljubezen nima ne začetka in ne konca, saj je 
večna, kot je večen On in njegova dobrota do nas samih, 
ki smo po krstu postali tempelj Svetega Duha. Adventni 

venec krasijo zimzelene vejice, ki jim mraz ne more do ži-
vega in nam sporočajo, da je Bog vedno z nami-Emanuel 
(Mt 1,23), »vse dni do konca sveta« (Mt 28,20); do Kris-
tusovega drugega prihoda. Tako adventni kot postni čas je 
v cerkveni liturgiji v znamenju vijolične barve, ki je v dav-
ni preteklosti predstavljala kraljevo dostojanstvo. Kristjani 
pričakujemo prihod Kralja, zato s prižiganjem sveč, vsako 
adventno nedeljo, stopnjujemo pričakovanje, širimo svet-
lobo in razvnemamo gorečnost; čim bližje smo Bogu, tem 
več je svetlobe v naših življenjih, bolj kot dogoreva sveča 
tuzemskega življenja, bližje smo rojstvu v vstalega Kris-
tusa, bližji je dan Njegovega drugega prihoda »Za tisti dan 
in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, ne Sin, ampak 
samo Oče.« (Mt 24,36) »Zato bodite tudi vi pripravljeni, 
kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.« (Mt 
24,44)
Tržno naravnana družba nam želi z umetno svetlobo razs-
vetliti dneve, ki jih večji del prekriva tema, preko reklam-
nih sporočil pa nam hoče vsiliti pričakovanja kratke sape 
in medle svetlobe, saj ne izvirajo iz našega srca, iz katerega 
»izhajajo najgloblje želje in odločitve, zaradi katerih se res-
nično premaknemo«, kot pravi papež Frančišek. Vzemimo 
si čas, da poiščemo v sebi odgovore na vprašanji: Kaj pa 
jaz pričakujem? Kam se v tem trenutku mojega življenja 
nagiba moje srce? in z zaupanjem ter hrepeneče pričakajmo 
Božič in z njim mir ter počitek: »Zase si nas ustvaril, o Bog, 
in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi!« (sv. 
Avguštin) In če pridejo dnevi, ko otopimo v naglici in hru-
pu vsakdana, prosimo Boga, kot je to storil kardinal Carlo 
Maria Martini: »Moj Bog, prosim, da v meni prebudiš hre-
penenje po tebi, ki je resnično največje hrepenenje mojega 
življenja. Včasih pozabim nate in vendar vem, da si edino 
gibalo mojega obstoja. Kar storim, kar mislim, kar izrazim, 
v globini priteka iz hrepenenja po tebi. Prosim te, da v meni 
zbudiš kipenje po tebi, kakor Davidu, ki ti je pel v samoti 
Judovske puščave. Naj krik, ki je izšel iz njegovega srca 
postane moj krik, da bom sedaj in vso večnost opeval tebe, 
ki si moj Bog in moje vse!«

(PK)

Za letošnji adventni čas nas je v celsjki škofiji na-
govoril s posebnim pismom apostolski nuncij v 
Sloveniji Jean-Marie Speich

NUNCIATURA APOSTOLICA
           IN SLOVENICA

Dragi duhovniki, redovniki, redovnice in ver-
niki celjske škofije!

Ob tem začetku novega liturgičnega leta sem po-
mislil, da bi vas pozdravil in poslal vam, sestre in 
bratje v Kristusu, pismo. Poznam in razumem vaše 
stanje duha. Z mnogih strani so prišle do mene 
vaše skrbi, da še nimate škofa. Ta skrb se mi zdi 
zelo pozitivna in pomeni, da ste dobro razumeli, 
kaj je škof in kako potreben je vernikom, da jih 
vodi k svetosti. To je legitimna skrb vseh vas. 

Odkar se je začelo moje poslanstvo v Sloveniji, je 
Celje, ki sem ga obiskal, tudi moja skrb. Imel sem 
zanimivo srečanje z duhovniki, ki mi je zelo po-
magalo, da sem deloma razumel resničnost vaše 
škofije. Vsakemu od vas želim zagotoviti, da Celje 
ni pozabljeno. Vsak dan je navzoče v mojih skrbeh 
in v moji molitvi.

Ta čas pričakovanja, ki ga živite, lahko doživljate 
negativno in tudi v obliki vznemirjenosti in špeku-
lacij, ki bi lahko povzročile zmedo. Sveto pismo 
je vedno poudarjalo, da ta zelo in morda preveč 
človeški odnos ni dober za notranji mir in za cerk-
veno življenje. Zato vas vabim, da poglobite svojo 
molitev, tako da po Svetem Duhu prosite njegove 
sadove za vse duhovnike, redovnike, redovnice in 
vernike v Celju skupaj, pa tudi za Svetega očeta, 
ki mora razumeti in se prav odločiti v dobro Bož-
jega ljudstva v Celju. »Sad Duha pa je: ljubezen, 
veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, 
zvestoba, krotkost, samoobvladanje« (Gal 5,22-
23). Molite tudi že za svojega bodočega škofa. 


