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»KRALJA, KI PRIHAJA, PRIDITE MOLIMO!«
Jezus je dejal: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trs, ki ga veter maje? Ali kaj ste šli gledat? Preroka? … To 

je tisti, o katerem je pisano: Glej, svojega glasnika pošiljam pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot 
pred teboj.« (Mt 11,2-11)

Fantič je skozi okno gledal v temo na cesti. Staromodni svetilničar je ravno prišel 
in začel prižigati cestne plinske svetilke. Mama ga je poklicala k večerji. On pa nikakor 
ni mogel odtrgati pogleda od zanimivega dogajanja na ulici. »Glej, mami, glej!« je ves 
navdušen zavpil, »tamle je mož, ki dela luknje v temo!« 

V zgornjem odlomku Matejevega evangelija Jezus omenja moža, ki je pred dva 
tisoč leti delal »luknje v temo« brezbožnega življenja judovskega naroda. To je bil 
Janez Krstnik. Oznanjal je krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. Vzklikal je z besedami starozaveznega 
judovskega preroka Izaija: »Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« Tudi danes nas vabi, 
da z vso resnostjo postorimo, kar je potrebno. Ne toliko s čiščenjem in krašenjem naših domov ali 
nakupovanjem daril, ampak s poglobitvijo naših medsebojnih odnosov ter z odprtostjo do njega, ki 
prihaja. Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
• Danes, 11. decembra, 3. adventna nedelja.  
• V sredo, 14. decembra, bo v okviru družinskega verouka večer Božjega usmiljenja. Zberemo se v 

dvorani krajevne skupnosti Trstenik ob 17.30. Nato gremo v cerkev: molitev, pesem, za otroki tudi 
starši vabljeni k spovedi. Odrasli lahko pridete tudi pozneje k molitvi in spovedi do 19.30.

• V petek, 16. decembra, začetek božične devetdnevnice.
• V soboto, 17. decembra, priprava prvoobhajancev in staršev na prvo spoved otrok ob 9.00. 
• Prihodnja nedelja, 17. decembra, 4. adventna. Med mašami priložnost za spoved. Skavti bodo prinesli 

Betlehemsko lučko in jo boste lahko odnesli na domove. 
• V ponedeljek, 19. decembra, v torek in sredo vabljeni k devetdnevnici pred praznikom Jezusovega 

rojstva. Skupaj bomo prepevali: »Kralja, ki prihaja«. 
• V torek, 20. decembra, srečanje za starše birmancev ob 19.00. 
• V soboto, 24. decembra, sveti večer: pokropili in pokadili bomo domove. Božičnica za otroke ob 

17.00. V Tenetišah ob 21.00; polnočnica ob 24.00. 
• Nedelja, 25. decembra, slovesni praznik JEZUSOVEGA ROJSTVA - Božič.  
• Maše med delavnikom bodo v zimskem času v kapeli ob 17.00, ob sobotah ob 19.00.
• Otroci so pri verouku dobili Adventni koledar. Starši skušajte ob njem oblikovati večerno družinsko 

molitev. Na sredi je karton, da naredite nabiralnik. Vanj otroci darujejo svoje prispevke za lačne 
otroke. Prinesejo naj ga kot svoj dar Jezusu v jaslice. 

• Na voljo: Družina, Marijanski koledar. Lahko poravnate naročnino: Družina 149.- €; Ognjišče 37,40 
€; Mohorjeve knjige 55.- €.



NAMENI SVETIH MAŠ OD 11. DO 25. DECEMBRA 2022
Nedelja
730 Tenetiše
830

3. adventna nedelja 
v dober namen
za + Jožeta in Jano Beguš

11.  december

Ponedeljek
1700

Devica Marija iz Guadalupe
za + Janeza in Justino Perčič, obl.
za + Viktorja Javornika

12. december

Torek
1700

Lucija, devica in mučenka
za + Lucijo Bogataj ter Petra in Ivanko Škofic
za + Jožico Kadivec

13.  december

Sreda
1700

Janez od Križa
za + starše Weisseisen in sestri Ivko in Anko

14.  december

Četrtek Marija Krizina in Marija Fabjan, mučenki 15. december
Petek Adela, kraljica 16. december
Sobota
1900

Viviana, opatinja
za + mamo Cecilijo Teran, obl., očeta Ludvika in očeta Franca Pavca
za + Fendetove iz Žabelj

17. december

Nedelja
730 Tenetiše

830

4. adventna nedelja 
za + Rudolfa in Angelo Volčič ter Franca in Antonijo Jalen
za + vse Ribnikarjeve
za + Ivanko Sirc, obl.

18.  december

Ponedeljek
1700

Urban V., papež
za + Vinka in Pavlo Perko, obl.
za + Ano Rozman

19.  december

Torek
1700

Dominik, opat
za + Frančiško Markun, obl.
za + Zofijo Cuderman

20.  december

Sreda
1700

Peter Kanizij
za + Frančiško Mrkun, obl.
v zahvalo

21.  december

Četrtek Frančiška Cabrini 22.  december
Petek Janez Kancij, duhovnik 23.  december
Sobota
1700

2100 Tenetiše
2400

SVETI VEČER, Adam in Eva
za + Jožefa in Frančiško Gregorc
za + Vogarjeve
za nerojene otroke in njihove družine
za + Jasno Kadivece

24.  december

Nedelja
800 Tenetiše

830

JEZUSOVO ROJSTVO - BOŽIČ
za + Petra Hribarja, njegove starše in brata Milana
za + Franeta Pušarja in Joževe
za + očeta Antona Drakslarja
za + in žive župljane

25.  december

čiščenje in 
krašenje 

Tenetiše: Anica Markovič
Trstenik: Matej Valjavec, Mojca Zupan, Marinka Urbanc
Tenetiše: Marinka Grašič

17.  december
24.  december


