
 

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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Svoje meče bodo preko-
vali v lémeže in svoje su-
lice v srpe. Narod ne bo 
več vzdignil meča proti 
narodu, ne bodo se več 
učili vojskovanja. Hiša 
Jakobova, pridite, hodí-
mo v Gospodovi luči.

V Gospodovo hišo  
pojdemo veseli.

Noč se je pomaknila 
naprej in dan se je prib-
ližal. Odvrzímo torej 
dela temè in nadenímo 
si orožje lučí. 

Bodite torej budni, ker 
ne veste, katerega dne 
pride vaš Gospod!

ADVENT - ČAS PRIČAKOVANJA 
Noe je gledal naprej in pričakoval Gospodov prihod. Zato 
je delal ladjo. Posmehovali so se: Ladjo si gradi, in to na 
suhem. Čemu neki mu bo? Mi ne potrebujemo takšne 
ladje. Živimo iz dneva v dan in uživamo, kar nam prinese 
trenutek. Misel na Boga nam je odveč in za njegove na-
povedi se ne menimo.
Pokazalo se je, da je Noe imel prav. Ladja, ki jo je delal 
na suhem, ga je rešila, ko je vse drugo odnesla povodenj. 
Tudi mi gradimo ladjo na suhem. Ta ladja je naša vera, 
naše zaupanje v Gospoda in pričakovanje njegovega pri-
hoda. Vsak advent in vsak božič sta le priprava in pre-
dokus tistega zadnjega adventa in božiča, ko se bomo 
dokončno srečali z Gospodom v večnosti. 
To pričakovanje v veri in upanju pa ni vedno lahko. Noe je 
čutil, da je med rojaki osamljen. To čutimo tudi mi. Toda 
Noe je vztrajal. Vedel je, da ga 
je Bog poklical, naj bo njegova 
priča. Ladja na suhem je bila 
nekaj izrednega, toda prav v 
tem je bila njena pričevalnost. 
Ob njej naj bi se rojaki ustavljali 
in zamislili.
Mi smo poklicani tako graditi 
ladjo našega krščanstva, da 
se bodo naši rojaki ob njej  
ustavljali in zamislili. 

V adventu še posebej.



oaza življenja

„Še ne“ ali „že mimo“ – to vprašanje se 
nam zastavlja ob nedokončanih jaslicah. Pos-
tavljanje ali odstranjevanje? Fotografija sama 
nam ne more odgovoriti. Pri tem se nam zdi še 
bolj odločilno vprašanje: Ali se bliža praznik - ve-
selo pričakovanje, nepotrpežljivo čakanje, ali tudi 
napeta priprava? Ali pa je vse mimo: zahvala ali 
olajšanje, vse dobro opravljeno, potem pa sreč-
no do prihodnjega leta? To pa so ja pomembna 
vprašanja, ki pa se vendarle obrobno dotikajo 
jedra adventa in božiča. Običajno se največkrat 
vrtijo okrog zunanjosti. Tudi če bi advent 2022 
bil že mimo, živimo vse življenje v adventu. Nis-
mo samo štiri tedne v decembru adventni ljudje. 
Bistvo našega življenja se še namreč ni zgodilo, 
še čakamo: Gospodov ponovni prihod - pa naj bo 
to izgledalo ne vem kako. Odrešenje, izpolnitev. 
»Najboljše pride na koncu« je bil naslov uspe-
šnega filma iz leta  2007. Živimo v pričakovanju, 
ampak nismo sami. Tudi če nismo še praznovali 
božiča, živimo še vedno pod dobro zvezdo, zvezdo 
Božjega učlovečenja v Jezusu, v otroku. Pred, med 
ali po božiču nam sveti luč Božje ljubezni. »Še ne« 
ali »že mimo«? Ne, to ni alternativa. Odgovor se 
glasi: Vedno. Vedno živimo v Božji ljubezni in smo 
vedno naravnani na njegov odrešenjski prihod.

Dobro vem, da je v oazi  
vse odvisno od vode -  

in da se lahko puščava 
razcveti in postane rodovitna 

samo tam, kjer je voda. 
Brez vode se vse posuši, 

vse umre. 

Če kjerkoli v puščavi najdeš 
vodo, ji moraš slediti, 
da najdeš izvir, oazo.

Dobro vem, da je človeška 
oaza ljubezen in 

da je Ljubezen izvor vseh oaz 
med ljudmi  - in verujem,  

da je Bog ljubezen.

Voda je življenje. 
Ljubezen je živa voda. 

Ko v puščavi življenja najdeš 
ljubezen, resnično ljubezen, 

potem ji sledi, in prišel boš do 
izvira vse ljubezni, do Boga, 
velike oaze za zemeljski čas 

in za večnost.

Ljubezen je živa voda, 
praenergija, ki naredi rodovitne 

vse človeške oaze.
Phil Bosmans



SVETNIKI v tem tednu
P Katarina Labouré, redovnica
T Saturnin, mučenec
S Andrej, apostol
Č Egidij, škof
P Silverij, papež
S Frančišek Ksaver, redovnik
N DRUGA ADVENTNA NEDELJA

SV.  ANDREJ

Bil je ribič iz Kafarnauma, 
brat Simona Petra.  
Jezus ju je poklical,  

ko sta ribarila  
v Tiberijskem jezeru  

z besedami: »Hodita za 
menoj in naredil vaju 
bom za ribiča ljudi!« 
Večkrat je omenjen  

v evangelijih,  
pri pomnožitvi kruha,  

kot spremljevalec Grkov, 
ki so se hoteli srečati  
z Jezusom. Ni znano, 
kje je z mučeništvom 

zapečatil svoje življenje, 
najverjetneje v Ahaji. 
Njegove relikvije so  
iz Partrasa prenesli  
v Carigrad leta 357,  
potem pa v Amalfi. 

Njegovo glavo so leta 
1462 prenesli v Rim. 

Papež Pavel VI. jo je vrnil  
Grkom. Sv. Andrej je zavetnik 

Rusije in Škotske.

Samo po sebi se razume, 
da smo v adventu na poti 
v Betlehem. V Betlehe-
mu se je namreč pred 
več kot dva tisoč leti rodil 
Jezus Kristus. To prazuje-
mo na koncu adventnega 
časa, na božič. Vendar bi 
rad s citatom duhovni-
ka in pesnika Angelusa  
Silesiusa (1624-1677), 
nekoliko preusmeril pog-
led na advent. Zapisal je: 
»In če bi se Kristus tisoč-
krat rodil v Betlehemu 
in ne v tebi: bi ti ostal 
vendarle za vso večnost 
izgubljen.« Praznovati 
božič kot spomin na Jezu-
sovo rojstvo je kot da bi 
neko delo naredili na pol. 
Pri božiču ne gre toliko 
za rojstvo v Betlehemu, 
ampak bolj za rojstvo  
v meni. 
Kaj to pomeni? Da mi je 
Bog v mojem življenju 
tako pomem-
ben, kot mi je 
oziroma bi mi 
bil moj lasten 
otrok. Da si 
vzamem čas. 
Da se brigam 
za Boga: nje-
gove bese-
de so zame 
pomembne 
in poskušam 
živeti po njih. 

Imam ga rad in prepuš-
čam se njegovi ljubezni. 
To pomeni, da zaupam 
vanj. Če bi naj Kristus 
prišel v meni na svet, 
je advent tudi pot do 
mene samega. Kako mi 
gre? Ali imam rad same-
ga sebe? Ali se oziram 
nase? Dam v svojem živ-
ljenju čas stvarem, ki so 
zame pomembne in se 
jih veselim?
Ta vprašanja, ta pot do 
mene samega, je obe-
nem pot do Boga. Pri 
njem lahko najdem izpol-
njenost, kajti On bi rad, 
da imam življenje in da 
ga imam v polnosti, kakor 
nam ga Jezus obljublja  
v Janezovem evangeliju.
Naše adventne poti - do 
sebe, do naših bližnjih in 
do Boga - naj bodo bo-
gato blagoslovljene.

ADVENT: RAZNOLIKE POTI
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SVETE MAŠE  
od  28. 11.  do 4. 12. 2022

PONEDELJEK
    7.30 Po namenu
   Za + Kociprove 
 18.30   Za + Ireno Remus
 TOREK
    7.30  Za + Sebastjana Gradiška
   Po namenu
 18.30   Za + starše Kovač

SREDA
    7.30  Za + Ignaca Zamernika
   Za žive in + dobrotnike DBC
 18.30    Za  zdravje
         ČETRTEK
    7.30  Za zdravje / Po namenu
18.30  V zahvalo za dar življenja

PETEK
   7 .30  Za + Godinove
   Za rajne (Spomini)
18.30  V čast Srcu Jezusovemu  
   in Marijinemu po namenu
 SOBOTA
    7.30  Za + Jožefa Remšaka
   Za + Rozalijo Rihter
18.30   Za + Žalikove
 NEDELJA
   8.00   Za + Frančiško in Antona  
   Poženel ter sorodnike
 10.00   Za + Zinko in Marjana  
   Petana

     OZNANILA

•	Danes obhajamo prvo adventno nedeljo in  
nedeljo Karitas. Hvala za darove, ki ste jih prinesli 
v vrečkah in kar ste darovali pri nabirki. 
•	Ta teden bomo začeli nov mesec, mesec decem-

ber. Na prvi četrtek vabljeni k molitvi za duhov-
ne poklice. V petek in soboto bomo častili Srce  
Jezusovo in Marijino. Adventni čas nas še pose-
bej vabi k prejemu zakramentov.
•	Prihodnjo nedeljo bo nabirka za potrebe v naši 

župniji.
•	Čez en teden, v nedeljo 4. decembra, bo miklavže-

vanje in sicer ob 17.00.
•	Na razpolago je Glasilo, Marijanski koledar,  

Ognjišče ter Družinska pratika.
    MIKLAVŽ PRIHAJAMiklavž že pripravlja 

seznam pridnih otrok, ki bi jih 
rad obdaril. Pričakuje pomoč. 
Najbolj bodo lahko pomagali 

starši, ki poznajo najbolje svoje 
otroke, zato čimprej prijavite 
svoje pridne otroke. Prijavnice 
in prispevek 10 evrov oddajte 
župniku - do 29. novembra.

4. december ob 17.00

»Bodite budni, ker ne veste, katerega dne pride 
vaš Gospod!« Torej spet nekaj o naši budnosti in  
o pripravljenosti, da nas ne bi Bog presenetil. 
In ravno to je glavno sporočilo adventnega časa: biti 
buden, čuječ - to pomeni biti odprt in pripravljen na 
Gospodov prihod. Pa ne gre samo za praznovanje 
božiča. Bolj je potrebno, da pustimo Bogu, da priha-
ja v naše vsakdanje življenje. V globini svoje vesti naj 
bi slišali Božja vabila, navdihe in nanje odgovorili.  
Kdor tega ne stori, v resnici spi in je duhovno mrtev.


