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2. ADVENTNA – BREZMADEŽNO SPOČETJE DM, 2019 
 

NEKATERI GODOVI  
Torek: Loretska Mati Božja   
Sreda: Damaz I., papež    
Četrtek:  Devica Marija iz Gudalupe  
Petek:  Lucija, devica in mučenka  
Sobota: Janez od Križa, duhovnik in cerk. učitelj   
NEDELJA: 3. ADVENTNA NEDELJA  
   

SVETE MAŠE 
NEDELJA (8.12.) ob  9h:  Za farane 
Ponedeljek ob 17h: Po namenu   
Torek ob  7h:  Po namenu   
Sreda    ob  7h:  Po namenu      
Četrtek ob 17h: Frančiška Šinkovec 
                          Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 17h: Meri Lužnik    
Sobota ob 17h: Miran in  Maks Šturm  
NEDELJA (15.12.)        ob   9h: Za farane  
 

• Zahvala vsem, ki ste pripravili Miklavžev obisk in srečanje z njim in med seboj. 
Obdaril in razveselil je 34 otrok. 

• Dobrodelni koncert Kvarteta Tamino (W. A. Mozart, Čarobna piščal) bo v 
nedeljo, 15. Decembra 2019 ob 17. uri v Veliki dvorani Sokolskega doma v Gorenji 
vasi. Zbrani prostovoljni dobrodelni prispevki bodo namenjeni Društvu za pomoč 
osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka. Povabljeni tudi k nakupu izdelkov 
Društva Barka, ki  bodo na razpolago od 14. ure dalje.  
 

Slovesni praznik Marijinega brezmadežnega spočetja 

 
…nas spominja na edinstveno Marijino mesto in svetost ki ju Cerkev obhaja v 
času priprave na veliki božični praznik Odrešenikovega rojstva iz Device Marije. 
 Filozof Leibnitz (+ 1716) je za našo dobo napovedal veliko herezijo,  ki bo 
obsegala zmote vseh časov: naturalizem. In res je naturalizem zlasti v prejšnjem 
in našem stoletju zavladal tako na široko, kakor pač še nikoli poprej. Taji vse 
nadnaravno – od tod njegovo ime. Taji, da bi bilo človeštvo potrebno odrešenja, da 
bi mu bila potrebna milost. Taji vse, kar presega naravne sile, vse notranje 
nevidno delovanje Duha po milosti, vso vidno dejavnost božje moči po čudežih. 
Taji vrednost vsega, kar presega zgolj biološke nagone. Taji dejstvo izvirnega 
greha, zato z Rousseaujem govori o potrebi, da se človek povrne k naravi. Toda 
kaj pomaga ta povratek, če pa je narava že v izviru ranjena? Zato se snuje 
moderno vzgojeslovje na napačnem načelu. Kaj čuda, če so tudi posledice vzgoje 
le žalostne. Potem pa, ko se te posledice pokažejo večkrat v tako strašni luči, se 
velik del človeštva meče v drugo skrajnost: v obup nad človekom, v obup nad 
smislom življenja.  Verska resnica o Marijinem brezmadežnem spočetju pa je živo 
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pričevanje Cerkve zoper naturalizem in njegovo pogubnost, če se ljudje začno 
ravnati po njem v svojem življenju in delovanju. 
  Ko je izraelska junakinja Judita po mnogih nevarnostih in težavah osvobodila 
izraelsko ljudstvo strašnega sovražnika, »so jo vsi enoglasno slavili: Ti slava 
Jeruzalema, ti veselje Izraela, ti čast našega ljudstva … In vse ljudstvo se je 
veselilo z ženami, devicami in mladeniči vred ob harfah in citrah« (Jdt 15,9-14). Ta 
podoba stoji Cerkvi pred očmi, ko se v liturgiji na praznik brezmadežnega spočetja 
obrača na Marijo z istimi besedami, s katerimi je ves Izrael slavil Judito: »Ti slava 
Jeruzalema, ti veselje Izraela, ti čast našega ljudstva.« In to je tudi razlog, zakaj 
Marijo Cerkev v litanijah nagovarja kot »začetek (izvirnik: vzrok, causa) našega 
veselja«. 

Pomisliti moramo na to, kako globoko posega materinstvo v vse bitje žene. Že 
zaradi tega je treba priznati, da je bila Marija od vseh ustvarjenih bitij najtesneje in 
najgloblje pritegnjena v območje samega Boga. Marijo je njeno materinstvo v 
vsem njenem bitju prizadevalo še posebej zato, ker je bil njen otrok sam Božji Sin. 
Na Marijo je Bog tako rekoč položil svojo roko v tolikšni meri, da za druge naloge 
ni bila nič več prosta. Odtegnjena je bila svetnim nalogam in vsa naravnana na 
Boga in na njegovo odrešenjsko delovanje v blagor človeštva. 

   To je pomenilo posvetitev vsega Marijinega bitja Bogu, bitno svetost, ki jo 
presega edinole Kristusova človeška narava, katere nosilec je večni Božji Sin. 
Posebej je ta svetost vidna iz Marijine napolnjenosti s Svetim Duhom, ki je s 
stvariteljsko Božjo močjo v Marijinem deviškem telesu priklical v bivanje Kristusovo 
človeško naravo. (Lurd, brezmadežno spočetje).  

 
Vir: Leto svetnikov 4, Ljubljana, 1973 


