GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

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
Ponedeljek: 6. 12. 2021
Nikolaj (Miklavž), škof
Ob 18.30: + Matilda Bertoncelj, obletna
Torek: 7. 12. 2021
Ambrozij (Ambrož), škof, cerkveni učitelj
Ob 18.30: + Marija Okorn, po namenu hčerke Tončke z družino
Sreda: 8. 12. 2021
Brezmadežno spočetje Device Marije
Ob 10.00: +Ivan Jager, ob rojstnem dnevu
Ob 18.30: + Marija Okorn-Mlakarjeva, ob rojstnem dnevu in godu
Četrtek: 9. 12. 2021
Valerija, mučenka
Ob 18.30: + Jože Jager, starejši, obletna
Petek: 10. 12. 2021
Loretska Mati Božja
Ob 18.30: + soseda Stane in Nežka
Sobota: 11. 12. 2021
Damaz I., papež
Ob 18.30: + Ivan Ahčin, po namenu Alojza Martinc z družino
3. ADVENTNA NEDELJA - 12. december 2021
Devica Marija iz Guadalupe
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Marjan Zrimšek, obletna
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OZNANILA
Od 5. do 12. decembra 2021

“Zgodila se je v puščavi Božja beseda
Janezu” /Lk 3,1-6/.
Kadar se Božja beseda zgodi nekemu človeku, kakor
Janezu, to ni brez pomena, pri enem ušesu noter pri
drugem ven, to ni samo zanj, ampak ta Beseda deluje,
učinkuje, postane dogodek - najvažnejši v svetovni
zgodovini.
Ko je Mojzes peljal velikansko izraelsko ljudstvo iz
sužnosti v Egiptu, so potovali po puščavi in obstali pred Rdečim morjem.
Nepremagljivo oviro. Levo in desno puščava, spredaj morje, zadaj na lovu Egipčani.
Kaj storiti?
In potem se zgodi: “Zgodila se je Božja beseda Mojzesu.” Glasi se: “Gospod se bo
bojeval za vas, vi pa ostanite mirni!” (2 Mz 14,14). Vam se ni treba bojevati. In Bog je
udejanjil svoje besede. Izraelci so šli peš po suhem sredi morja, Egipčani pa so v
morju potonili. Božja beseda je postala dejanje, dogodek svetovne zgodovine.
Ko pride Božja beseda, potem se nekaj zgodi. Pri preroku Jeremiju Gospod pravi:
“Ali ni moja beseda kakor ogenj? Mar ni kakor kladivo, ki razbija skalo?” (23,29). V
novozaveznem pismu Hebrejcem pisec podobno pravi: “Živa je Božja beseda in

učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč in prodre do ločitve duše in duha,
tudi do sklepov in mozga, in presoja misli in namene srca” (4,12).
To pomeni: ko se nekomu zgodi Božja beseda, potem je čisto lahko, da te Bog s
to besedo udari kakor s kladivom. Božja beseda te prebudi, da ne moreč več gledati
stran. Morda si postal malodušen in nemočen. In ko se ti zgodi Božja beseda, potem
ima ta Beseda moč, da te vzpostavi, opogumi, potolaži, usmeri.
Najvažnejše v življenju je, da pustimo Božji besedi, da pride k nam, in prosimo
Boga, da se nam njegova beseda zgodi. Tako ali tako, ko se Božja beseda zgdi, potem
bo prežela moje življenje. Grška beseda za prežetost je značaj. Božja beseda se
vtisne v nas in oblikuje naše življenje, naš značaj. Tu se pokaže!

Danes je prva nedelja v mesecu decembru, zato bo sedaj po maši ofer za
notranjo obnovo zvonika, zvonov in novo elektrifikacijo zvonjenja. Bog že
vnaprej poplačaj vašo uvidevnost in velikodušnost.
Jutri po večerni maši bo srečanje Župnijskega pastoralnega sveta in
ključarjev . V uvodnem delu bomo razmišljali o sinodi oziroma kako bomo v
naši župniji hodili in delali skupaj naprej.
Danes po drugi maši nas bo obiskal Miklavž . Prinesel bo darila za otroški
zbor, ki je danes v novi sestavi in pod vodstvom Nike, ki nosi Nikolajevo ime,
s tako lepim petjem obogatili našo mašo v Božjo slavo, kakor tudi ministranti
in ministrantke, za katere Miklavž ve, da so pridni in zaslužijo nagrado.

Jutri je Miklavžev dan
Sv. Nikolaj, naš Miklavž, škof iz Mire v današnji Turčiji, je
postal žrtev krščanske folklore. Poprej čezmerno pedagoško
uporabljen kot “vzgojna pomoč” in danes pogosto kot
ljubezniv “darilni stric”. Kot takšen ni dober vzornik, vendar ta
razširjena Miklavževa podoba tudi ni pravična do njega.
Pravzaprav vemo malo o njegovem življenju, dvoje pa je
znano: med preganjanjem kristjanov 310 so ga leta ujeli in
mučili (+ ok. 350). In vse svoje dedno premoženje je razdelil med uboge. Posebej
njegova ljubezen do ubogih je predmet mnogih legend: da je svoje mesto obvaroval
pred katastrofalno lakoto ali tri dekleta pred prostitucijo, da je obudil umorjenega
mladeniča, da je mornarje obvaroval pred brodolomom. Vedno znova so mu pri srcu
otroci revnih - v zavzemanju zanje najde tudi današnji običaj napolnjenih škornjev
svoj zgodovinski izvor.
Da se danes mi zavzemamo za ljudi na robu družbe - možnosti za to je veliko to pripravlja pot Gospodu. K nam samim in k ljudem, ki so morda že izgubili vsako
upanje. Adventni program za celo leto, za vse življenje. Zaupajmo v lastne moči in
v Božjo pomoč.
Spreobrnjenje ni samo sebi namen, ampak pripravlja pot Gospodu, in On je tisti,
ki bo neurejene odnose uskladil, nas zopet postavil na noge,vzpostavil naše
dostojanstvo in nas naredil, kakršne nas hoče imeti: ljubeče, pravične, solidarne;
ljudi, ki niso ovrednoteni po svoji storilnosti, koristnosti, zaslužku ali višini
pokojnine. In zaradi tega je spreobrnjenje mogoče. Pri nas samih in v družbi. Tiščati
glavo v pesek ni krščanska drža. Spreobrnjenje, ki pomeni vedno novi obrat k Bogu
in k bližnjemu, naj bom jaz sam, sočlovek ali narava, je krščansko ime za napredek.
Izposodil si bom Pavla in kot vaš župnik molil za vas: “Naj vaša ljubezen čedalje

bolj napreduje v spoznavanju in v vsakršnem zaznavanju, da boste razlikovali, kaj
je boljše, in bostetako čisti in neomadeževani za Kristusov dan, izpolnjeni s sadom
pravičnosti, po Jezusu Kristusu, v slavo in hvalo Božjo” /Flp 1,9-11/.

Brezmadežno spočetje Device Marije
Ta praznik (8.12) pove, da je Bog režiser zgodovine
odrešenja. On deli vloge v božični zgodbi in v pasijonu. On
si je domislil Marijo; ona bo poleg Jezusa igrala glavno
vlogo in zanjo usposobljena; ona je edinstvena, umetniško
genialna zamisel in vloga v Božjem mojstrskem načrtu
odrešenja. Zaradi tega je ta praznik tako pomemben:
obhajamo Božji advent v Marijinem življenju, to nedoumljivo dogajanje v materi
Ani.
Teologija odrešenja se začne z Marijo in iz nje izpelje sklepe za odrešenje.
Marija kot mati in vernica stoji ob strani Odrešenika kot nobena druga oseba. To
je vključeno v odrešenje že z imenom, ki naj ga da svojemu otroku: Jezus pomeni
“Bog rešuje”. Božji poslanec vidi v Mariji že odrešeno ženo: označi jo “z
milostjo obdarjena”. Milost govori za to, da je Bog Marijo v celotnem njenem
bivanju sprejel v svojo odrešenjsko navzočnost. Pri njej ne gre za ozdravljenje od
krivde in greha.
Luka opiše Marijo kot verujočo. Elizabeta jo blagruje zaradi njene vere. V
evangeliju je Marija vzornica vseh vernih in odrešenih.
Dogma o brezmedežnem spočetju se usmerja in oblikuje po tem, da je Marija
od spočetja do konca njenega zemeljskega življenja živela kot “milosti polna”,
ne iz sebe, ampak kot “obdarjena z milostjo”, Bog je v njej dovršil odrešenje.
Tega se zaveda v svoji hvalnici: “Velike reči mi je storil Mogočni!” (Lk 1,49).
Da je bila Marija biološko tako blizu Odrešeniku, je že posebna prednost.
Vendar pa odrešenje, ki ga je bila deležna, ni nobena njena prednost, kajti Jezus
ga je pridobil za vse ljudi, v njihovi celostni biti.
V neki točki pa se mi ljudje vendarle razlikujemo od Marije, kajti o nobenem
človeku ne moremo reči, da je popoln in brez greha. Lahko si predstavljamo,
kako lepo bi bilo, če bi bili na svetu celostno odrešeni ljudje. Ti bi ga lahko v
temelju spremenili. O Mariji Cerkev uči, da je celostno odrešena. Glede nas ljudi
pa Cerkev ni nikoli dokazovala, niti za najslavnejšega svetnika ali svetnico, da je
brez greha.
Zaradi tega svet še pričakuje popolno odrešenje. Ne samo ljudje, ampak
celotno stvarstvo vzdihuje po dovršitvi odrešenja (Rim 8,22).
Vsa pisma Nove zaveze opominjajo kristjane, naj živijo kot odrešeni.
Dejansko obstajajo neštevilni ljudje, večinoma preprosti kakor Marija, ki “od
spodaj” oblikujejo svet, da bi lahko bil odrešen. Mimogrede, to je tista, zdaj
aktualna, sinodalna pot.
Na začetku adventna se srečamo s to Ženo iz Nazareta. Marija se je v veri
naučila, kdo in kaj je Otrok, ki ga je podarila svetu. Vživimo se v to vero, da bi
ob koncu naših dni bili prav tako deležni popolnega odrešenja kakor Marija.

