
  ŽUPNIJA LESKOVICA                            Jože Dolenc, žup. upravitelj 
  Tel.:  (04) 51 803 31                                GSM:   040 315 951 
  E-mail: info@zupnija-leskovica.si            E-mail: jozef.dolenc@gmail.com                                                                       

                  www.zupnija-leskovica.si   
 

 
3. ADVENTNA NEDELJA, 15. 12. 2019 

 

 
NEKATERI GODOVI  
Torek: Božična devetdnevnica  
Sreda:                       
Četrtek:                       
Petek:                             
Sobota:                                             
NEDELJA: 4. ADVENTNA NEDELJA  
   

SVETE MAŠE 
NEDELJA (15.12.) ob   9h: Za farane 
Ponedeljek ob   7h: Po namenu   
Torek ob 17h: Frančiška Gartner, obletna  
Sreda    ob   7h: Po namenu      
Četrtek ob 17h: Brat Vinko Oblak  
                          Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 17h: Po namenu     
Sobota ob 17h: Matevž Mihelič, obletna  
NEDELJA (22 12.)        ob   9h: Za farane  
 

• Devetdnevnica pred božičem se začne v torek na sam 83.  rojstni dan papeža 
Frančiška. Odrasli in otroci, zlasti kandidati za birmo in prvo sveto obhajilo radi 
prihajajte k tej pripravi na božič. Vsak dan boste dobili tudi nalepke za liturgične 
zvezke.  

• G. Jakob Kralj bo v spovednici v petek, od 16. ure dalje. Povabljeni k dobri 
predbožični spovedi. 

• Betlehemska luč miru. Ker imajo skavti težave s pokrivanjem vseh župnij bodo 
luč miru prinesli samo v Gorenjo vas in sicer v soboto, 21. 12. ob 17.00 kjer bo sv. 
maša. Po maši bodo lahko predstavniki župnij luč ponesli v svoje župnije.  

• Otroci ste sedajle po maši povabljeni v učilnico na kratke pevske vaje. Vabi Uroš. 
• Dobrodelni koncert Kvarteta Tamino bo to nedeljo, ob 17. uri v veliki dvorani 

Sokolskega doma v Gorenji vasi. Zbrani prostovoljni 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.  

 
Veselite se vedno v Gospodu 

 
Tretja adventna nedelja se imenuje nedelja veselja (Gaudete). Prvo berilo preroka Izaija 
je hvalnica veselja:  
 
Naj vriskata puščava in goljava, … 
raduje naj se pustinja, 
Gospodovi osvobojenci se bodo vrnili … 
Nad njihovo glavo bo večno veselje, 
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dosegli bodo radost in veselje, 
žalost in vzdihovanje bosta zbežala (Iz 35,1;10). 
 
Vernim in nevernim je skupno hrepenenje po sreči. Zakaj se dva poročita? Ker 
upata, da bosta skupaj bolj srečna. Zakaj toliko ljudi igra igre na srečo? Ker 
vsakdo upa, da bo zadel in ga bo to osrečilo. Zakaj sta Adam in Eva segla po 
prepovedanem sadu? Ker sta hotela postati kakor Bog –  še bolj srečna. Zakaj 
tatovi in roparji kradejo in ropajo? Ker mislijo, da jih bo tisto nakradeno in 
naropano osrečilo. Prav isti je vzrok vseh poneverb, goljufij, nepoštenosti, 
korupcije. Pa tudi žurke, droge, nebrzdana spolnost, zakonska nezvestoba in tudi 
pretirano garanje so posledica stegovanja po neki sreči, ki se pa nenehno izmika 
in odmika. Tudi uboji, revolucije in vojne obljubljajo srečo.  
 
Zakaj pa verni verujemo v Boga? Ker upamo, da nas bo nekoč osrečil  za vso 
večnost. Zakaj hodimo k maši, k spovedi in k obhajilu? Zato, ker je Jezus v 
zakramentih vir miru, tolažbe in globokega notranjega veselja. 
 
Zakaj pa je tako malo ljudi srečnih? Zgrešili so tisto strmo in ozko stezo, ki vodi do 
cilja in smisla življenja in s tem do sreče.   
 
Recimo torej z apostolom Petrom: Gospod, h komu naj gremo, edino ti imaš besede 
večnega življenja.  


