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PRVA ADVENTNA NEDELJA – 1. DECEMBER 2019 

Z današnjo nedeljo začenjamo poseben čas – advent. To je 

čas hrepenenja. Zahrepeneli naj bi po vsem lepem, dobrem 

in resničnem in predvsem po njem, od katerega vse lepo, 

dobro in resnično izhaja. 

Skozi ta adventni čas prihaja med nas Kristus. Ta je že 

prišel. Tu je – med nami. Slišali smo njegovo besedo, 

zaznati moremo njegov nezaznaven dih. Zedinja se z nami, 

v eno nas povezuje: Kristus v meni in tebi in tudi v vseh 

daljnih bratih in sestrah. Da, tudi v vseh tistih, ki žive med 

nami, pa Božjega hrama nikdar od znotraj ne vidijo, ker ga 

nimajo za svoj drugi dom. V tistih, ki jih težko gledamo, 

ker so nam naredili krivico in so (po našem mnenju) polni 

napak in so nam sploh  neznosno odvratni, in vendar 

moramo z njimi skupaj živeti. V tistih, ki blodijo po temnih, 

z razvratnostjo postlanih poteh (tako se nam zdi) in bi 

vendar hoteli biti ljudje. V vseh tistih, ki iščejo in kar ne 

morejo najti.  

V vseh teh naših bratih in sestrah moramo videti Kristusa. 

Mu pomagati, da bi mogel živeti in rasti in izpolniti svoje 

poslanstvo.  

Ne, to ni lahko: videti v vseh Kristusa in s Kristusom 

sodelovati pri uresničevanju tiste zgodovine, ki ne preide, 

temveč ostane in bo sijala tudi ob zadnjem prihodu 

Božjega Sina in vso večnost. 

Ni lahko biti živo, zavestno, rahločutno in voljno orodje v 

rokah velikega Klesarja usode in Ustvarjalca resničnega 

življenja. Ni lahko pozabiti nase in se ves predati tistemu 

Božjemu zanosu, ki rojeva dobra dela brez hlastanja po 

dobičku in slavi. Ni lahko biti nenehno vsem in vsakomur 

živa plamenica žrtvujoče se ljubezni. … in vendar smo za 

to ustvarjeni. 

Advent nas kliče k razmišljanju, pa tudi k akciji – k 

dejavnosti, ki jo naj pričujejo dobra dela. »Bratje, čas je, da 

od spanja vstanemo. Kajti zdaj je naše zveličanje bliže kot 

tedaj, ko smo vero prejeli. Noč se je pomaknila in dan se je 

približal« (Rim 13,11-12). 

 

Prilika, ki jo srečamo v evangeliju je preprosta in 

udejanja resnične ljudi. Ne gre za to, da bi moral biti 

hišni gospodar vedno buden; buden je samo takrat, 

kadar čuti nevarnost, v nasprotnem primeru se 

zanaša na srečo. Ni pa tako z učencem,  

ki z gotovostjo ve, da Gospod v resnici lahko pride 

vsak trenutek; vendar pa tega trenutka ne pozna.  

Ta trenutek bo nenaden. Se tega zavedamo tudi mi? 

Živimo tako, da lahko Gospodar pride kadarkoli? 

ŽELJE IN RESNIČNOST 
  

Na tihem si vendar vsi želimo,  

kdaj bo tako daleč, kdaj naj bo zadnja ura bila.  

Biti pripravljeni, verjetno tako, da bi lahko še vse do 

milimetra uredili. Slabe stvari odpravili in kar bi se dalo, 

še zgladiti. Resničnost pa je drugačna. Tukaj ni nobene 

ure, ki bi nam rekla: zdaj pa je tako daleč. 



 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo prvo adventno nedeljo. Prihodnjo nedeljo bomo obhajali praznik Marinega 
brezmadežnega spočetja in obenem Ambroževo nedeljo. 

 V torek bodo zopet svetopisemske urice. Ob 17.15. 

 Približuje se miklavževanje in sicer bo kot vsako leto 5. decembra ob 16.00. To je v četrtek v 
tem tednu. Prispevek je 5 evrov. Prijavnice lahko vzamete ob izhodu iz cerkve. Vsak je lahko 
miklavž v vsakdanjem življenju. Miklavž polni svoj koš tudi z vašimi dobrotami.  

 Danes popoldne bo škofijski dobrodelni koncert v športni dvorani  v Ljutomeru. Začetek ob 
14.00.  

 Na razpolago je nekaj adventnih vencev, ki so jih naredili prejšnjo soboto. Darovi so 

namenjeni za obnovo naše župnijske cerkve.  

 V petek je prvi petek v mesecu. Obiskal bom bolnike na domovih in ta dan bo sveta maša tudi 

v Dosor – ju. Ob 16.00. Birmanci ne pozabite – tretji od devetih prvih petkov! 

 V četrtek, soboto in nedeljo pri prvi sveti maši bo pred in med obema svetima mašama 

priložnost za sveto spoved. Prišel bo spovednik iz Veržeja. 

 V soboto in nedeljo ob 10.00 bo sveto mašo sooblikovala Slavilna skupina Veselje. Pri vseh 

mašah bo nabirka za poravnavo dolgov, ki so nastali ob obnovi zunanjosti cerkve. 

 Zahvaljujemo se skupini s Kapelske ceste, ki je očistila in okrasila cerkev in Lei Gomboc, ki je 
naredila adventni venec. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od sobote naprej skupina s 
vzhod / zahod.  

 Hvala staršem veroučencev 8. razreda, ki so v petek očistili veroučne prostore.. 

 Na razpolago so koledarji in Družinska pratika za prihodnje leto ter Adventni koledarji, 
Glasnik Kraljice miru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

PRVA ADVENTNA  NEDELJA 

 
  

1. DECEMBER 8.00 Za + Marjana Karba; za + očeta Martina Mauko in ženo Ivanko (p. n. domačih); Za žive in + župljane 

 10.00 Za + očeta Karla in mamo Emo Mencigar in ves + rod; Za + očeta Petra Horvata (sin Peter z družino) 

 

PONEDELJEK   

2. DECEMBER   

Sv. Natalija   

 
TOREK   

3. DECEMBER 18.00 Za + Kristino Plej in + Treziko Baligač 

Sv. Frančišek Ksaver  Za + Majdo Koša                                                      (sestra Cvetka z družino) 

 

SREDA   

4. DECEMBER 18.00 Za + Petra in + Bernardo Lenardič 

Sv.  Barbara  Za + Marijo Bagari, 8. dan                            (nečakinja Romana z družino) 

 

ČETRTEK   

5. DECEMBER 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Krispina 18.00 V zahvalo za uslišano prošnjo; Za + Milka Štelcerja     (klub malega nogometa sv. Trojica) 

 
PETEK 16.00 Za nekdanje + člane literarnega krožka                                (v Dosor-ju) 

6. DECEMBER 18.00 Za žive in + iz družine Šenveter 

Sv. Nikolaj  Po namenu 

 
SOBOTA   

7. DECEMBER 18.00 Za + Anico Števanec (p. n. svaka); Po Marijinih namenih 

Sv.  Ambrož  Za + Jožefa Škrleca, 15. obl. in + Otico ob roj. dnevu 

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 
 

  

8. DECEMBER 8.00 Za + mamo Marijo in + Antona Brunčič; Bog in Mariji v zahvalo ter v priprošnjo 

Ambroževa nedelja 10.00 V čast Svetemu Duhu; Za žive in rajne čebelarje; Za žive in rajne župljane 

SVETE MAŠE 
Od  1. do 8. decembra 2019 


