GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

1. ADVENTNA NEDELJA - nedelja Karitas - 28. november 2021
Katarina Laboure, redovnica, vidkinja
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marija Perko in + starši Mencin
Ponedeljek: 29. 11. 2021
Saturnin, mučenec
Ob 18.30: + starši Šmuc
Torek: 30. 11. 2021
Andrej, apostol
Ob 18.30: + Andrej Pogačnik, ob godu
Sreda: 1. december 2021
Karel de Foucauld, redovnik
Ob 7.00: + Janko Petrič, obletna
Četrtek: 2. 12. 2021
Kromacij, škof
Ob 18.30: + Franc Istenič, po namenu Helene Morisset in Marine Kostešič
Petek: 3. 12. 2021
Frančišek Ksaver, duhovnik - prvi petek
Ob 18.30: + Drago Ulčar, obletna
Sobota: 4. 12. 2021
Barbara, mučenka - prva sobota
Ob 18.30: + Stane Jamnik, ob rojstnem dnevu in godu in + Metka
2. ADVENTNA NEDELJA - 5. december 2021
Saba (Sava), opat, puščavnik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + duhovnik Jože Grebenc in + Anica Dobravc
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Sv. Simona in Juda Tadeja
Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 28. 11. do 5. 12. 2021
“Bratje, prosimo vas in opominjamo v
Gospodu Jezusu, da še bolj napredujete v
tem, da boste ugajali Bogu; sicer pa tako
živite.” (1 Tes 3,12-4,2)
Pavlu je pomembno, da živimo tako, da ugajamo
Bogu. Tukaj gre najprej za ljubezen in ne za
izpolnjevanje dolžnosti. Če imamo neko osebo zelo radi,
potem ji želimo ugajati. In če Boga ljubimo in se
zavedamo, da smo od njega ljubljeni, potem mu želimo ugajati. Ljubiti moramo tako,
da lahko Bogu ugajamo.
“Sicer pa tako živite.” Lahko bi to Pavel rekel tudi o nas?! Potem pa samo še
spodbuda za ta adventni čas, da v tem, kako bi ugajali Bogu, še bolj napredujemo.
Saj globlji je naš odnos do Boga, tem bolj bi mu želeli ugajati, živeti tako, kakor je
njemu všeč. Pavel prosi Gospoda tudi za nas, “naj nam nakloni rast in preobilje v

ljubezni, s katero ljubite drug drugega in vse, da bi tako utrdil vaša srca, da bodo
neoporečna v svetosti pred Bogom in našim Očetom, ko pride naš Gospod Jezus.”
Pavel prosi, da nas Bog tako spremeni, da postanemo močne osebnosti vere in
ljubezni, po katerih se lahko drugi usmerjajo.
Smo na začetku adventnega časa . Kristusovega prihoda . Adventni čas se ne
izčrpa v tem, da popijemo malo kuhanega vina, obiščemo božične stojnice, prižgemo
sveče na adventnem vencu, pečemo piškote, . Vse to spada zraven. Vendar ni vse.
Izplačalo se nam bo, če svoj pogled na novo usmerimo na Gospodov ponovni prihod.
Ne vemo, kdaj bo. Jezus je to izrecno povedal. Vendar gojimo hrepenenje po tem, da
Gospod pride, da se bomo srečali z živim Bogom tedaj, ko pride v slavi.
In da bi to hrepenenje in srečanje z Gospodom bilo polno upanja, zaupanja in
veselja, si prizadevajmo, da bi bili neoporečni ob njegovem prihodu, močne
osebnosti vere, upanja in ljubezni , ki živijo tako, da ugajajo Bogu. Življenje pa, ki
ugaja Bogu, je življenje iz ljubezni. Biti ljubljen od Boga in ljubiti.

Četrtega dne je umrlo tri od štirih milijard ljudi. Eni od bolezni, ki jih je vzgojil človek, drugi
od lakote, ker so nekateri skrili ključ od žitnice.
Petega dne so zadnji ljudje pritisnili rdeči gumb, ker so se počutili ogrožene.
Ogenj je zajel zemeljsko oblo, gorele so gore, morja so izparela in betonska ogrodja v
velikih mestih so stala črna in se kadila.
Šestega dne je ugasnila svetloba. Prah in pepel sta zagrnila sonce, luno in zvezde.
Sedmi dan je bil počitek. Končno.
Zemlja je bila pusta in prazna. Nad razpokami, ki so nastale v suhi
zemeljski skorji, je bilo temno in človekov duh je kot duh mrtvih taval
pred kaosom.
Globoko spodaj, v peklu, so pripovedovali napeto zgodbo o človeku, ki
je prihodnost vzel v svoje roke.
In smeh se je razlegal navzgor tja do angelskih zborov.

/preroške besede protestanskega teologa Jörga Zinka, 1973/
V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
Toda po mnogih milijonih let zemlje je človek postal končno dovolj pameten.
Govoril je: “Kdo še danes sploh govori o Bogu? Prihodnost bom vzel v svoje roke.” Vzel
jo je in začelo se je sedem zadnjih dni zemlje.
Zjutraj prvega dne se je človek odločil, da bo svoboden, dober, lep in srečen. Ne bo več
Božja podoba, ampak človek.
In ker je v nekaj moral verovati, je veroval v svobodo in srečo, v napredek in svojo varnost.
Kajti za svojo varnost se je bil do zob oborožil.
Drugega dne so pomrle ribe v industrijskih vodah, in ptice od strupov iz kemičnih tovarn.
Tretjega dne se je posušila trava na poljih in listje na drevesih.

Nekateri so si veliko pridobili v koronačasu, namreč
denarja in premoženja. Koronakriza, tako je pokazala študija
neke švicarske banke, je bogate in superbogate po vsem svetu
še bolj obogatila. Nekateri so zaslužili predvsem na področju
računalniške tehnologije in zdravstvenih izdelkov. Baje je zdaj
več miljarderjev kot pred korono. Njihovo premoženje pomenijo predvsem nepremičnine, luksuzno
blago, gotovina in premoženje podjetij.
In kaj naj bi zdaj bilo z lepim novim denarjem?
To bi morda tudi Jezus rad vedel. Saj nima nič proti bogatim. Rad se je odzval na povabilo v
njihove hiše kakor pri farizeju Simonu, ali se je sam povabil kakor pri cestninarju Zaheju. Potem
je z njimi jedel in pil in se dobro imel. O teh prijetnih srečanjih ni nič zapisano, da bi se Jezus
obregnil ob njihovo bogastvo. Bogastvo torej ni nič slabega.
Ko je nekoč prišel k Jezusu bogat mladenič in govoril z njim, je Jezus izrekel znamenit stavek
(Mr 10,25): “Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.” Pa ne
gre tukaj samo za denar. Gre za nekaj drugega, namreč za odgovor.
Lepo je biti bogat. Kaj pa boš naredil s tem velikim denarjem, vpraša Jezus bogatega
mladeniča. Tukaj mladeniču ni prišlo nič več na pamet. In to je njegov problem. Pri tem bi bil
odgovor vendarle precej preprost, pred vsem v adventnem času.
Od tega, kar imam, nekaj dam. Ne oklepam se vsega tako močno ali še celo kopičim kakor
bogat kmet (Lk 12,13-21). Nekaj rajši razdelim. Vsak deli tisto, za kar lahko odgovarja. In v dvomu
mičken več.
Nekaj imeti je pravzaprav milost. To je kakor nebeški dar, za katerega sem čisto sam
odgovoren. Z imetjem si lahko življenje naredim lepo - in življenje svojih najdražjih tudi. Ampak
to ni to. Pomislim vedno mičken naprej in vem: Imetje je lepo; toda resnično bogat si, če daješ.
Potem si lahko še drugi naredijo življenje lepo. Glejmo, tudi v tem adventu!

