
TRETJA ADVENTNA NEDELJA 11. december 
BIL JE ČLOVEK OD BOGA 
POSLAN,DA BI PRIČEVAL O LUČI 
Jn1,6-8 Tako je označil evangelist 
Janez poslanstvo Janeza Krstnika. 
Janez Krstnik je pričeval z besedo in 
zgledom. Z besedo je ljudi poučeval 
in pripravljal na prihod Odrešenika. Z 
zgledom preprostega celo nekoliko 
izzivalnega življenja pa je budil 
zanimanje za njegovo oznanilo. 
Sedaj smo na vrsti mi, da pričujemo. 

Za številne ljudi danes je Kristus 
meglena podoba in oddaljena 
osebnost, zato potrebuje pričevalcev 
z besedo in zgledom. To so najprej 
starši svojim otrokom, ki so prvi 
otrokovi učitelji. Kdor želi biti luč 
mora biti priklopljen na vir energije. 
Biti Kristusova luč pomeni biti tesno 
povezan z Bogom in Cerkvijo. Ali 
smo? Naj adventni čas razsvetli nas 
in okolico okoli nas. 

VERSKI TISK 
Založbe verskega tiska so objavile 
cene naročnin za verski tisk. Cene se 
niso spremenile od zadnjih let kljub 
neugodnim gospodarskim razmeram. 
Založbe se trudijo tudi na ta način 
ohraniti stare in pridobiti nove 
naročnike. Živimo v poplavi tiska in 
informacij. Nikoli do sedaj še nismo 
imeli toliko tudi verskega tiska. Hvala 
Bogu! Upam, da se zavedamo kako 
potrebno se je izobraževati na 
področju vere in biti seznanjen z 
življenjem Cerkve doma in po svetu. 
Izobrazbo in informacijo je potrebno 
dobiti iz zanesljivih virov. To pa nam 
omogoča verski tisk. Za širjenje 
verskega tiska smo odgovorni vsi 
kristjani. To je del tako imenovane 
»nove evangelizacije«. Idealno bi bilo, 
da bi imela vsaka krščanska družina 
naročen verski tednik Družina in 
mesečnik Ognjišče. Marsikje se 

zgodi, da z odhodom starih staršev 
večnost odide tudi verski tisk iz 
družine. To ni lepo spričevalo. Otroci 
pri verouku večkrat »potožijo«, da bi 
radi brali Ognjišče pa ga starši ne 
kupijo. Ognjišče prinaša v vsaki 
številki zelo koristen pouk za mlade 
različnih starosti. Naročilo verskega 
tiska je lahko lepo in ne »predrago« 
darilo nekomu, ki ga imamo radi. 
Morda bi botri naročili Ognjišče 
svojemu birmancu / birmanki? Morda 
Družino novoporočencem. Starši 
svojim otrokom, ki so si ustvarili novo 
družino? Prijatelji prijateljem? 
Možnosti je veliko. Verski tisk je 
mogoče naročiti tudi na več obrokov. 
Cena in način plačila ne sme biti 
ovira, da bi kdo ostal brez verskega 
tiska! DRUŽINA = 78,00 €, 
OGNJIŠČE = 26,40€, PRIJATELJ = 
10,50€ Misijonska obzorja =9.00 €. 

SMEH PRIPOROČAMO 
 

ROP IN NOGOMET - Kakšna je razlika med roparjem in nogometašem? 
"Ropar reče: Denar ali streljam!, nogometaš pa: Denar ali pa ne streljam!" 
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GOVORICA KAMELJE DLAKE Mr 1,1-8 
Evangeliji le redko omenjajo človekovo 
obleko. V zvezi z Janezom Krstnikom pa je 
obleka omenjena kar dvakrat. Če pogledamo 
njegov kip na glavnem oltarju v Beričevem 
res zbudi pozornost, saj je z razliko od drugih 
svetniških podob prav »nespodobno« 
oblečen. Nosil je obleko iz kamelje dlake, ki 
je dokaj groba v primerjavi z volno, ki je bila 
pogosto material za izdelavo oblačil v 
Jezusovem času. Še bolj kot njegova obleka 
pa je ljudi vznemirilo njegovo oznanilo. Ljudi 
je vabil k spreobrnjenju, k spremembi 
mišljenja in napovedal prihod Odrešenika. 
Janez Krstnik je zadnji izmed prerokov Stare 
Zaveze in Jezus ga imenuje za »največjega 
izmed prerokov«, ker je bil tisti, ki je doživel 
prihod Odrešenika, pokazal nanj in ga krstil v 
reki Jordanu. 
Njegov klic k spreobrnitvi, k spremembi mišljenja je nadčasoven in ima v 
vsakem času svojo vlogo. Tudi danes vabi vsakega izmed nas. Kaj bomo 
storili? Veliko možnosti imamo. Krajši dnevi in daljši večeri so idealna prilika 
za srečanje družine ob adventnem venčku. Prižgana svečka bo ustvarila 
posebno razpoloženje za branje zgodbe iz adventnega koledarja, pogovor in 
skupno molitev. Morda vzamete v roke sveto pismo. V tem času naberemo 
mah in drugo uporabno gradivo za jaslice. Naredimo načrt postavitve jaslic. 
V času devet dnevnice pridite k sv. maši in razmišljanju o božiču. V tem času 
ne pozabimo na božično spoved. Otroci jo bodo opravili v času veroučne 
šole. Ko bo prišla Luč miru iz Betlehema jo bomo prinesli na svoje domove. 
Šolarji vključeni v karitasov krožek v šoli jo bodo prinesli starejšim, ki jih bodo 
pripravljeni sprejeti tako kot lansko leto. 



BREZMADEŽNA 8. december 
Današnji praznik ima lepo ime: 
»Brezmadežna«. Ime samo pove, da 
častimo ženo, ki ji je bila določena 
edinstvena vloga v zgodovini 
človeštva, da je postala mati 
učlovečenemu božjemu Sinu. Ona je 
tista nova Eva po kateri je prišlo 
odrešenje na svet. Odrešenje, ki je 
bilo napovedano po padcu 
prvega človeka greh. 
»sovraštvo bom 
naredil med teboj 
in ženo ter med 
tvojim zarodom 
in njenim 
zarodom. On 
bo prežal na 
tvojo glavo, ti pa 
boš prežala na 
njegovo peto….« 
1 Mz 3, 14-16. 
V tej vrstici so 
krščanski razla-
galci v povezavi z 
drugimi deli Svetega 
Pisma pogosto videli 
»protoevangelij« 
prvo blagovest, češ, 
da Bog tu 
napoveduje zmago 
nad satanom, to je 
človekovo 
odrešenje. Podoba 
kače, ki v raju zapelje prvega človeka 
je podoba zla, ki spremlja človeka v 
tem zemeljskem bivanju. 
Brezmadežno upodabljajo umetniki 
kot ženo stoječo na zemeljski krogli 
okoli katere se ovija kača, ki ima med 
zobmi jabolko, kot podobo izvirnega 
greha in Marijino nogo, ki stoji na strti 

glavi kače. Kar pomeni, da je z 
uresničenjem napovedi, da bo Bog 
poslal padlemu človeku odrešenika 
zlo tudi premagano. Praznik nam 
daje odgovor na vprašanje od kod 
trpljenje in zlo v svetu. Namreč, v 
samem začetku se je nekaj hudega 
zgodilo. Človek je zlorabil moč 

najodličnejšega daru, ki 
ga je dobil ob stvar-

jenju, to je svobodno 
voljo. Segel je po 

prepovedanem 
sadu spoznanja 
dobrega in 

hudega. 
Vemo, da ni 
šlo za jabolka 
ali hruške 

ampak za upor 
iz zlorabo 

svobodne volje. 
To zlorabo 
imenujemo izvirni 
greh. S krstom se 
kristjanom izbriše 

nezadolžena 
krivda, ostanejo 
pa posledice 
izvirnega greha, 
prispodobi rečeno 
kot rana po 
operaciji. Te 
posledice se 

kažejo v naši slabotni človeški naravi 
in jih moramo vse življenje 
premagovati. Pri tem pogosto 
napornem prizadevanju nam je v 
pomoč vera, zakramenti in zgledi 
svetnikov. Med njimi kot prva Marija, 
ki je naša vzornica in priprošnjica. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
MIKLAVŽEV VEČER. Miklavž bo obiskal 
otroke v ponedeljek 5. 12. ob 17.00 uri v 
Kmetskem domu v Beričevem in ob 18:30 v 
župnijski dvorani v Dolu. 
8. decembra BREZMADEŽNA, slovesni 
praznik, maše po prazničnem redu. 
10. decembra po večerni maši seja članov 
župnijskega pastoralnega sveta 
16. decembra, začetek božične devet 
dnevnice. Cerkev nas vabi, naj se z devet 
dnevnim obiskom svete maše dobro 
pripravimo na praznik Jezusovega rojstva. 
Praznik ni samo spomin na dogodek, ki je 
usodno zaznamoval zgodovino človeškega 
rodu, ampak se mora to odraziti v našem 
življenju. Vedno je aktualna misel, da bi se 
Jezus zaman rodil tisoč krat, če se ni rodil v 
srcu kristjana. Otroci bodo vsak večer dobili 
list z božično vsebino. V času devet 
dnevnice nas bo 22. decembra obiskala Luč 
iz Betlehema. Ta večer bomo imeli tudi 
tujega spovednika. 
 
VAŠE VPRAŠANJE-ŽUPNIKOV ODGOVOR 
G. župnik zanima me kdaj je možno opraviti 
spoved ali daljši duhovni pogovor. Imam 
razne težave. Hvala, vaš faran.  
Vsak dan sem vsaj tri četrt ure pred mašo v 
cerkvi. Ob sobotah sem v času češčenja eno 
uro pred mašo v spovednici in ob nedeljah 
pred jutranjo mašo. Za pogovor v župnišču 
je pametno, če se prej dogovorimo. Sicer pa 
dobrodošli v vsakem času. 

PONEDELJEK 5. 12.  
19.00 + Janez Kuhar in  
             Ana Igličar 

TOREK 6. 12.  
19.00 + Viktor Cajhen obl. 

SREDA 7. 12.  
7.00 v čast sv. Duhu za razsv. 

ČETRTEK 8. 12. Brezmadežna 
8.00 + Andrejčevi 
18.00 + Alojz in  
             Marija Škrajnar obl. 
19.00 +Mija in Brane Tekavc obl 

PETEK 9. 12. 
19.00 + Rudi Pirš obl. 

SOBOTA 10. 12.  
18.00 + Damjan Kobau obl. 

3. adventna nedelja 11. 12.  
7.00 za farane 
8.30 + Tomaž Grojzdek obl. 
10.00 + Janez Baraga 

PONEDELJEK 12.12.  
19.00 + Fleretovi/Zaboršt 

TOREK 13. 12.  
19.00 + Ivan in Ivanka Kosem 

SREDA 14. 12. 
7.00 + Silvo Ovca 

ČETRTEK 15. 12. 
18.00 Beričevo:+ Alojz in  
                            Neža Bregar 
19.00 + Lucija in Evgen Špenko 

PETEK 16. 12.  
19.00 + Kajžarjevi /Podgrad 

SOBOTA 17. 12. 
11.00 Brezje: za farane 
18.00 + Janez Avsec obl. obl. 

4. adventna nedelja 18. 12. 
7.00 + Vinko Klemenčič obl. 
8.30 + Ludvik in  
           Marija Šubelj obl 
10.00 + Ivan Žle obl. 

III. ADVENTNA NEDELJA 11. december 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Rok K., Martina F. 
čiščenje in krašenje: KLEČE 
IV. ADVENTNA NEDELJA 18. december 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Aleš P., Irena J. 
čiščenje in krašenje: PODGORA 


