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OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

ZGODI SE
Mariji je Bog poslal angela s posebnim naročilom. Marija je to sporočilo sprejela.
Morda tudi nam sedaj v adventu Bog naroča, naj si vzamemo več časa za molitev, za
spokornost, za duhovno branje, za obisk cerkve …, naj si vzamemo več časa za pogovor z
možem ali ženo, otroki, bolniki, sosedi, župljani, sodelavci …, naj poravnamo zastaran dolg,
pozabimo grenkobno zamero, izpolnimo zanemarjeno dolžnost, prekinemo neurejeno
poznanstvo …
Poslan je bil k devici. Cerkev ni o Marijinem devištvu nikoli dvomila. Vendar pa Marija ni bila
devica le telesno, temveč še bolj duhovno. To pomeni, da ni bila na nikogar navezana, razen
na Boga. Če je bila še na koga, je bila zaradi Boga. V tem smislu je deviški tudi tisti, ki je
poročen, če je njegova poročenost po Božji volji in če uravnava svoj zakon po Božjih načrtih.
Marija je premišljevala. Ni bila zaletava ženska, ki bi se v prvem trenutku za nekaj navdušila, a
se v naslednjem premislila. Tehtala je angelove besede in želela zvedeti njihov pomen. Šele
potem je izrekla svojo privolitev.
Glej, dekla sem Gospodova. Marija ni dekla komurkoli ali vsakomur, ki bi morda to hotel.
Dekla je Gospodova, to pa z vsem srcem in z vso dušo.
Ni pravi kristjan, kdor vsakomur da vse prav in si ne upa nikomur ničesar odreči. Kdor hoče
biti hlapec vsem, ni
hlapec nikomur.
Pravi kristjan je,
kdor z vso
razpoložljivostjo
srca in duše služi
Bogu, ljudem pa,
ker v njih gleda
Boga. V tem je
kristjanova
svetost.
Tako je služila
Bogu Marija. Ker
pa je bila njena
služba Bogu in
ljudem zaradi
Božjega
materinstva
izredna in nadvse
vzvišena, ji je
prinesla tudi
izredno in nadvse
vzvišeno svetost,
popolno
odsotnost greha
in polnost milosti
Svetega Duha.
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08. DECEMBER (gruden) 2019
Angel ji je rekel:
»Ne boj se,
Marija, kajti našla
si milost pri
Bogu. Glej,
spočela boš
in rodila sina, ki
mu daj ime Jezus.
Ta bo velik in Sin
Najvišjega;
Gospod Bog mu
bo dal prestol
njegovega očeta
Davida, kraljeval
bo Jakobovi hiši
vekomaj in
njegovemu
kraljestvu ne
bo konca.«Marija
je rekla: »Glej,
dekla sem
Gospodova,
zgodi se mi po
tvoji besedi!«
In angel je šel od
nje. (Lk 1,30–
33.38)
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DUHOVNA MISEL

Dejstvo je, da je že
čisto na začetku
človeškega rodu,
takoj po padcu
prvega človeka v
greh, Bog
napovedal zmago
nad grehom,
zmago nad
satanom, to
zapeljivo in lažnivo
kačo. Napovedal je
skrivnostno ženo,
po kateri se bo to
zgodilo:
»Sovraštvo bom
naredil med teboj
in ženo ter med
tvojim in njenim
zarodom. On ti bo
glavo strl« (1 Mz,
3,15). Ta napoved
se je v različnih
oblikah ponavljala
skozi vso Staro
zavezo. Omenimo
samo eno od takih
značilnih
napovedi.
Oholemu kralju
Ahazu, ki je ošabno
zavrnil znamenje
Božje pomoči,
katero mu je po
preroku Izaiju
ponudil Bog, je
prerok napovedal:
»Gospod sam vam
bo dal znamenje:
Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki mu bo dala ime Emanuel«, kar
pomeni »Bog z nami« (Iz 7,14).

RAZPORED SV. MAŠ

09.12.2019
PONEDELJEK
10.12.2019
TOREK
11.12.2019
SREDA
Damaz, papež

12.12.2019
ČETRTEK
Devica Marija iz Guadalupe

13.12.2019
PETEK
Lucija, devica in mučenka

14.12.2019
SOBOTA

KAPELA

KRIŽ

KAPELA

KRIŽ

3.ADVENTNA NEDELJA

Tomaj 18

18.00 ✞ ANICA in ✞✞ Starc, Križ 280

18.00 ✞ FRANC JANČAR, Tomaj 120

18.00 ✞✞ SILVANA MALALAN in JOŽE KASTELAN,
Križ 195

KAPELA

18.00 V DOBER NAMEN ZA ZDRAVJE, Tomaj

KAPELA

18.00 ✞ ZORO GOMEZEL, Tomaj 112

Janez od Križa, duh. in c.učitelj

15.12.2019

18.00 ✞JOŽE PETELIN in ✞✞ GABRŠNE,

61a

KAZLJE

8.30

TOMAJ

10.00

✞✞ SERAŽIN, Kazlje 5a

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

(Drinske mučenke)
Na poti adventnega časa sveti
Brezmadežna Marija kot
zvezda, ki je 'znamenje
trdnega upanja in tolažbe'. Da
bi prišli do Jezusa, prave luči,
sonca, ki je pregnalo vse
temine zgodovine,
potrebujemo luči, ki so nam
bliže. To so človeške osebe, ki
odsevajo Kristusovo luč in
razsvetljujejo pot, ki jo
moramo še prehoditi. In
katera oseba sveti bolj kot
Marija? Kdo je lahko za nas
bolj zvezda upanja, kot je ona,
jutranja zarja, ki je
napovedala dan odrešenja?

