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V četrtek je praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Maša bo zvečer ob 18. uri. 

Kljub prazniku bo verouk po urniku. 

 

V soboto bo ob 10. uri prva sveta spoved za prvoobhajance in spoved za njihove sorodnike. 

 

V soboto ob 18. uri vabljeni na Kalobje na drugi adventni večer z naslovom: Pismo sv. Miklavžu za dober 

zakon in lepo družino. 

 

V nedeljo bo maša ob 9. uri. Pred in med mašo bo priložnost za božično spoved. 

 

 

ADVENTNI VEČERI 2022 NA KALOBJU 
December 2022 

 

Adventni biseri za najlepšo božično ogrlico 

Advent je za mnoge najlepši čas v letu. Čas, ko se zbudijo vsa hrepenenja, želje in pričakovanja. Čas, ko se 

nam zazdi, da bi moralo biti vse popolno.  

A kaj ko nas prav v adventu čas še hitreje povozi kot kdaj koli prej. Vse prepogosto se nam zgodi, da se v 

predpraznični hektiki preprosto izgubimo, po praznikih pa ostanemo čudno prazni.  

Zato vas letos vabimo, da v pričakovanjih in načrtih kakšno reč izpustite in se kakšnemu nepričakovanemu 

vabilu pustite nagovoriti. Adventni večeri v cerkvi Marijinega imena na Kalobju so namenjeni vsem v 

družini, čeprav vsak nagovarja po svoje. Pridružite se nam pri vseh – ker razumevanje in povezanost 

rasteta na isti gredi.  Nanizajmo adventne bisere, ki bodo razsvetlili praznike in nas bogatili v letu, ki prihaja 

…  

 

Petek, 2. decembra 2022, ob 18. uri. 

Prižgimo ogenj mladosti 

Iščete svoj prostor pod soncem na šolskem igrišču? Delate prve korake v veliki svet? Ste starši, ki bi radi 

otrokom dali krila, pa niste prepričani, da ste dobro zalili korenine? Ste tisti, za katere pravijo, da na njih 

sloni prihodnost, vi pa ne veste, kaj bi sami s seboj? Predvsem pa vam ni čisto jasno, kaj bi po birmi v cerkvi 

sploh še lahko našli?  

Adventni večer za mlade, za njihove starše in za mlade po srcu.  

Gost: Mitja Markovič, župnik v Šentjurju 

 

Sobota, 10. decembra 2022, ob 18. uri 

Pismo Miklavžu – za dober zakon in lepo družino 

Se dandanes sploh še splača poročiti? Kako hoditi z roko v roki in se po desetletjih skupnega življenja še 

vedno zahvaljevati za moža ali za ženo? Kako premagati črne čase in iziti iz globoke doline? So idilične 

družine res samo mit in pravljica za male in velike otroke? Kako je biti poročen z Miklavžem? In kako je 

mogoče Miklavževega duha ohranjati skozi vse leto?  
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Adventni večer za zakonce, za očete in mame ter za vse, ki bi to radi postali.  

Gosta: Renata in Miha Hliš  

 

Sobota, 17. decembra 2022, ob 18. uri 

V sobi tihe samote v naslonjaču hvaležnosti in dobrote 

Vsi smo že koga izgubili. Poslavljanje od nam ljubih je položeno v kamen prihodnosti in nihče mu ne more 

uiti. Lahko pa se izognemo histeriji, obupu in brezupu. V vsaki solzi se pretakajo bolečina in radost, žalost 

in sreča, minulo gorje in prihodnje veselje. Kako se soočiti z izgubami in kako biti pozorni na blagoslov 

skupnih trenutkov?  

Adventni večer za vse, ki so koga izgubili, za ovdovele in za vse, ki so hvaležni, da nekoga ob sebi še imajo. 

Gost z osebno izkušnjo 

 

 

MAŠE TA TEDEN  

  

NEDELJA  
 

 4. 12.  

 

700 

 

1000 

 

Za vse župljane, žive in + 
za + Brigito in Franca Bevc 
za + Ivana Robiča 

 

ČETRTEK 
 

8. 12. 

 

 

1800 

 
 

za + Martina Vidic 

 

NEDELJA  
  

11. 12. 

 

 

900 

 

 
za + Marijo in Janeza Gračnar iz Suhega 

 

 


