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Advent in mi

Predragi! Ko bomo vsak na svojem malem adventnem vencu prižgali prvo svečo, 
naj nas vznemirja naslednja misel: »Poglej svet okrog sebe, poglej svoje srce in po-

vej: kaj je ena sama, majhna luč za toliko teme! Ena sveča ni veliko, pravzaprav je zelo 
malo, skoraj nič. Toda ena sama luč je velika sprememba, je drugačnost, ki naznani 
začetek.«

Ta majhna lučka, ki jo bomo prižgali vsak v svojem srcu, naj naznani začetek dru-
gačnosti v našem življenju. Drugačni od okolice in drugačni od svojega starega sebe. 
Plavati proti toku pomeni ubiti košček teme v sebi, v svoji družini, župniji in soseski. 
Ta začetek ni veliko, je pa nujen.

Ljudje se zelo veseli-
mo tega časa prižiganja 
luči, ker vedno znova in 
vsako leto bolj hrepeni-
mo po spremembi, ki jo 
potrebujemo. Začnimo 
z drobno spremembo, z 
majhnim korakom v dru-
go smer, kot smo vajeni. 

Danes nam zelo pri-
manjkuje poguma. Tukaj 
ne mislim na pogum, ki 

je potreben na primer v zabaviščnem parku. To tudi ni pogum, ki ga potrebujejo tisti, 
ki si upajo komu kaj ušpičiti. Predrzni ljudje nočejo ničesar spremeniti. Hočejo samo 
preizkusiti meje. Pogumni ljudje so tisti, ki pustijo Jezusu vstopiti v svoje življenje. 
Jezusovo vstopanje v naše sedanje življenje, ki ga občutimo kot dar ali milost, nas 
spodbuja, da smo čuječni, budni in odprti za Gospodovo prihajanje v tem svetem 
adventnem času.

Kaj bomo storili, da bomo duhovno pripravljeni na praznovanje božiča, da se 
bo Jezus rodil v srcu (spoved, dobra dela, odpoved, darovanje za lačne otroke, več 
osebne molitve, reden obisk nedeljske sv. maše, obisk sv. maše med tednom …?). Sv. 
Mati Terezija pravi: »Ali bo Kristus našel toplo srce, ko bo prišel za božič? Zaznamujte 
adventni čas s tem, da ljubite druge in jim služite z Božjo ljubeznijo in zavzetostjo.«

Advent in ti

Advent je čas milosti, saj si zelo odprt za dotik Božje milosti. Bog te ni pozabil. 
Lahko si predstavljaš, kako je prav zate prišel na svet. Kakor se je naselil v be-

tlehemskem hlevu, se želi naseliti tudi pri tebi. Kakor je nekoč naletel na nerazume-
vanje, tako se mu dogaja še danes. Nekaterim so pomembna darila, božične zabave, 
ogled okrašenih mest … On pa čaka prav nate, na tvoje srce. Mu boš odprl? Praznik 
in priprava nanj sta odvisna od tebe. 

Naj bo advent zate izziv. Poskusi umiriti svoje srce in odkriti Božjo bližino. Ali 
si upaš biti pobudnik družinske molitve ob adventnem venčku? Ali si upaš za svojo 
družino in župnijo vsak dan zmoliti desetko rožnega venca »Ki si ga Devica od Sve-
tega Duha spočela«? Pozanimaj se, kako v župniji obhajate advent, in po možnosti 
sodeluj. Ali v župniji obhajate devetdnevnico?

Okrepi svoje upanje, odpri svoje srce, čakaj v tihem veselju kot Marija, išči Njego-
vo bližino, išči Njegovo luč!

Naj bo tvoj adventni čas blagoslovljen! p. Cristian

Nedelja Karitas

Letošnje geslo »Mladost iz korenin modrosti« je vsem nam tudi izziv, da spodbuja-
mo kulturo srečevanja in kulturo dialoga v župnijskih in škofijskih Karitas, nam 

sporoča predsednik Slovenske Karitas, nadškof Alojzij Cvikl. 
Vabljeni, da v duhu Kristusovega napotila »Vse, kar želite, da bi ljudje vam storili, 

storite tudi vi njim!« pokažemo, da pri delu za bližnjega v stiski znamo prisluhniti 
drug drugemu in delati skupaj, ne glede na našo starost ali mladost. Kot starejši so-
delavec Karitas se spominjam svoje mladosti in prvih izkušenj prostovoljstva v pri-
jateljstvu bolnikov in invalidov. Za vse življenje me je zaznamovalo zaupanje sestre 



Michelangele v nas mlade navkljub 
naši zagnanosti in vihravosti. To je 
tudi moje povabilo vsem mladim 
in nekoliko starejšim sodelavcem. 

Naj nas misel »Mladost iz ko-
renin modrosti« spremlja ne samo 
skozi teden Karitas, ampak tudi v 
času adventa do božiča. 

mag. Cveto Uršič,  
generalni tajnik Slovenske Karitas

Molitev

Gospod Jezus, 
rad bi ti pripravil pot do svojega srca. 
Rad bi, da prideš k meni, 
mi prineseš svoj mir in prižgeš svojo luč. 
Prosim te, pomagaj mi odstraniti vse ovire,  
grehe in slabosti, 
da bo moje srce odprto in pripravljeno. 
Želim pripraviti tako pot, 
da se bova lahko srečala. Amen.

Napovednik

•	 V	ponedeljek,	3.	decembra,	srečanje	ŽK.
•	 V	sredo,	5.	decembra,	bo	ob	17.00	sv.	Miklavž	obiskal	vse	otroke	iz	naše	župnije.	

Pričakali ga bomo v župnijski dvorani.
•	 V	petek,	7.	decembra,	bo	po	večerni	sv.	maši	adventno	srečanje	za	vse	starše	vero-

učencev.
•	 Od	5.	do	7.	decembra	bo	tridnevnica pred praznikom Brezmadežne. Vsak dan 

bomo	pred	večerno	sv.	mašo	(ob	17.55)	izpostavili	Najsvetejše,	molili	rožni	venec	
in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Sledi sv. maša, pri kateri bo nagovor. Častilci 
Brezmadežne, lepo vabljeni!
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URADNE URE: ponedeljek	in	četrtek:	16.00–17.00 
torek, petek: 10.00–11.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu  
in po naročilu, posebej še pred prazniki.

SVETE MAŠE: nedelja:	8.00,	9.00,	18.30 
med	tednom:	7.00,	18.30

•	 Glavna praznična maša in akademija v čast Brezmadežni bo v soboto, 8. decem-
bra,	ob	18.30.

•	 V	ponedeljek,	10.	decembra,	ima	ŽPS	po	večerni	sv.	maši	svojo	mesečno	sejo.	
•	 V	torek,	11.	decembra,	bo	po	večerni	sv.	maši	srečanje	za	birmanske	botre.
•	 V	petek,	14.	decembra,	bo	pred	večerno	sv.	mašo	(ob	17.55)	molitev	v	spomin	na	

sv. Maksimilijana Kolbeja. Vabljeni!
•	 10.	in	11.	decembra	bo	sveta	spoved	veroučencev	pred	božičnimi	prazniki.
•	 V	petek,	14.	decembra,	bo	po	večerni	sv.	maši	(19.15)	srečanje	za	starše	prvoobha-

jancev.
•	 V	soboto,	15.	decembra,	bo	ob	10.00	prva	sveta	spoved	naših	prvoobhajancev.
•	 V	soboto,	22.	decembra,	ob	10.00	vabimo	na	veliko	predpraznično	čiščenje	cer-

kve.
•	 Od	18.	do	23.	decembra	bo	spovedovanje	vsak	dan	od	6.45	do	7.30	in	od	17.30	do	

19.00 (na sveti večer od 18.00 do 19.00). 
•	 Na	sveti	večer,	24.	decembra,	bo	ob	19.30	maša	svetega	večera,	namenjena	druži-

nam	z	mlajšimi	otroki.	Redna	maša	ob	18.30	ta	večer	odpade.	
•	 Na	božič,	25.	decembra,	bo	ob	00.00	polnočnica,	čez	dan	bodo	maše	ob	8.00,	9.00	

in	18.30.
•	 V	sredo,	26.	decembra,	je	državni	praznik	dan	samostojnosti.	Ne	pozabite	na	dru-

žinsko molitev za domovino in na slovensko zastavo!


