
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

1. ADVENTNA NEDELJA- nedelja Karitas - 27. november 2022
Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + starši Emilija in Stanislav Elikan, p.n. sina Janeza z družino
Ponedeljek: 28. 11. 2022
Katarina Laboure, redovnica, vidkinja
Ob 18.30:  + Filip Ogrinc, po namenu nečaka Danila z družino

     + Stanko Jager, 30. dan smrti
Torek: 29. 11. 2022
Filemon in Saturnin, mučenca
Ob 18.30:  + Zrnec Andrej, mlajši, + oče Andrej in stari oče Andrej

     + starši, sestra in brat Černe
Sreda: 30. 11. 2022 
Andrej, apostol
Ob 18.30:  + Andrej Pogačnik, ob godu

     + Ana Silva Česen, 7. dan pogreba
Četrtek: 1. december 2022
Karel de Foucauld, redovnik
Ob 18.30: + Ivanka Ihan, p.n. sosede Ane Erklavec
Petek: 2. 12. 2022
Kromacij, škof - prvi petek
Ob 18.30: + župnik Mirko Žerjav, po namenu Jagrovih iz Orel
Sobota: 3. 12. 2022
Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol
Ob 18.30: + Drago Ulčar, obletna
2. ADVENTNA NEDELJA- 4. december 2022
Barbara, mučenka
Ob 8.00: za vse pokojne iz družine Drobnič
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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  V BETLEHEM

Da smo v adventu na poti v
Betlehem, je samoumevno. Kajti tam se
je pred več kot 2000 leti rodil Jezus
Kristus - in to praznujemo na koncu
adventnega časa na Božič. “In če bi se
Kristus tisočkrat rodil v Betlehemu in ne
v tebi, bi bil še vedno za vedno
izgubljen” (Janez Scheffler, 17. st.)  Pri
praznovanju Božiča gre bolj kot za Jezusovo rojstvo v Betlehemu, za njegovo rojstvo
v meni. Kaj lahko to pomeni?

Da mi je Bog v življenju tako pomemben kakor mi je ali bi mi bil lastni otrok. Da
si vzamem čas. Da mi je mar za Boga: njegove besede so mi pomembne in po njih
skušam uravnavati svoje življenje. Rad ga imam - in mu pustim, da me ljubi. Zaupam
mu in mu zaupam svoje življenje.

Če naj Kristus v meni pride na svet, je advent tudi pot k meni samemu. Kako
sem? Se imam rad? Sem obziren do sebe? Si vzamem čas za stvari, ki so mi
pomembne v življenju  in me veselijo? Ta vprašanja, ta pot k meni samemu je hkrati
pot k Bogu. Pri njem lahko najdem polnost življenja, ker On hoče, da bi imel življenje
in ga imel v obilju, kakor Jezus obljublja v Janezovem evangeliju (10,10).

Latinska beseda “advent” pomeni “prihod”. Pričakujemo, hrepenimo po tem, kar
prihaja. Mišljen je seveda Kristus - na dvojni način. Najprej njegov prihod kot otrok
v Betlehemu, kar praznujemo na Božič. Vendar pa advent vedno spomni tudi na
Jezusov drugi prihod ob koncu sveta. Kako in kdaj, ne ve nihče. Da bo, je Jezus
obljubil. Tega se ne moramo strašiti, ampak veseliti. Pomembno pa je, kako kot
kristjani živimo. Na primer: skupno, ne sami. Bog nam daje trdne čevlje za pot: svojo
bližino v molitvi, v svoji besedi in v bogoslužju. Včasih pa nas tudi nosi del poti, ne
da bi to sploh opazili.



 Od jutri naprej bodo delavniške maše spet v dvorani oziroma v zimski
kapeli.

 Danes popoldne bo ob 16. uri na Viču srečanje Župnijskih pastoralnih
svetov in ključarjev za našo dekanijo . Lepo vabljeni, da se udeležite te
adventne priprave na Božič.

 Z današnjo nedeljo smo vstopili v advetni čas , na kar nas spomni tudi
adventni venec s prvo prižgano svečo. Njegov bogoslužni pomen so podrčrtali
tudi adventni venčki, ki ste jih starši in otroci skupaj spletli doma ali v sredo
popoldne v župnišču. Otroci so pri verouku prejeli tudi advetne koledarje, kjer
je za vsak dan adventna navdušujoča zgodba kot izziv za molitev in dobro
delo. Upamo, da ste že oblikovali šparovček in začeli varčevati za lačne otroke
v misijonskih deželah.

 Danes obhajamo tudi nedeljo Karitas . Vse, kar ste že ali še boste darovali
v nabirko, gre za to dobrodelno ustanovo. V imenu prejemnikov te pomoči Bog
plačaj.

 V četrtek pred prvim petkom ob 17.30 zopet vabljeni, da se udeležite
molitve za nove duhovne poklice. Jezus sam vabi in obljublja, da bomo prejeli,
kar prosimo.

 Na prvi petek dopoldne bom obiskal naše bolne in ostarele na njihovih
domovih, druge pa lepo vabim k večerni maši in posvetitvi Jezusovemu Srcu.

 Prva sobota je posvečena Marijinemu brezmadežnemu Srcu in molitvi za
svetost duhovnikov.

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu decembru , med mašo bo priložnost za
zakrament spovedi, po obeh mašah pa bo ofer za dokončno ureditev zvonika
in zvonjenja. Po deseti maši nas bo obiskal Miklavž . Naše ministrantke in
ministrante bo skromno nagradil za njihovo zvesto službo pri oltarju.

TA SVET NI VSE

 Življenje mora biti več kot življenje, več kot naš
vsakdan. S tem hrepenenjem so takrat prihajali ljudje
k Jezusu. Niso želeli nujno postati mogočnejši in
bogatejši. Pričakovali so nekaj tolažbe, nekaj topline
v mrzlem svetu. Želeli so videti in slišati nekoga, ki
jim nekaj obljublja. To so prejeli. Jezus jih je zaznal
in tiho dejal: “Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo” (Mt 5,4). 

S temi besedami se je začel drugačen svet sredi tega sveta. Nihče od takratnih
poslušalcev ni postal takoj bolj bogat ali zdrav ali močnejši. Pa vendar je bilo nekaj
magičnega v Jezusovih besedah, namreč, da ta svet ni vse.

 Mogoče bomo danes ali jutri srečali osebo, ki nam bo prinesla nekaj tolažbe. Morda
celo ljubezni. Kot da bi jo poslala nebesa. S to osebo  in z vsemi lepimi lučkami advetnega
časa, med katerimi smo lahko tudi mi - prihaja malo nebeškega sijaja v naše življenje.

ISKANJE SLEDI:

“Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in
verujte evangeliju!” (Mr 1,15). Spreobrnjenje in vera v veselo oznanilo, kajti
Božje kraljestvo se je približalo. To Božje kraljestvo se kakor rdeča nit vleče
skozi Jezusovo oznanjevanje. Vedno znova ga primerja z vsakdanjimi
danostmi, da bi bilo ljudem bolj razumljivo. Kajti Božje kraljestvo je cilj
našega življenja - in še ni dovršeno. Živimo, ne samo v adventu, v
pričakovanju Božjega kraljestva. Ko so farizeji Jezusa vprašali, kdaj pride
Božje kraljestvo, jim je odgovoril: “Božje kraljestvo ne pride takó, da bi
vzbujalo pozornost. Tudi ne bodo govorili: Glejte, tukaj je ali Tam je, kajti glejte,
Božje kraljestvo je med vami” (Lk
17,20-21). Torej lahko najdemo
njegove sledi. Če živimo tako,
kakor si Jezus želi. Pomeni, če
ljubimo. V odnosu, v srečanju.

Božje kraljestvo je že tu. Vi in
jaz, vsi ljudje, ki ljubijo, so
njegove sledi. Hodimo proti
Božjemu kraljestvu; Jezus nam
prihaja naproti in ga bo dovršil.


