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SVETO NOČ BOŽIČNI NOČI … Kako? Tako … točno tako … in nič drugače …
Sveto noč želim prepustiti božični noči. Med polnočnico jo želim zapeti v srcu in
iz srca. Prvič, nič prej. Šele takrat, ko bo Jezus rojen.
Ta razmislek je zgolj moj osebni pogled na pragu adventa. Ni naperjen proti zborom
in pevcem in dirigentom in organizatorjem dobrodelnih in vseh drugih koncertov. Ko
sem pela v zboru, je bilo povsem naravno in potrebno, da smo Sveto noč vadili. A
vprašanje, zakaj ni Božič vrhunsko doživetje Božjega učlovečenja tudi na zunaj,
mi ni dalo miru. … Pisalo se je leto 2019, ko sem se vprašala, če bi res bilo mogoče
pesem Sveta noč slišati šele na božično noč. Zdelo se je skoraj nemogoče, saj je že
sprehod po mestu takoj zrušil moje načrte … z zamaški v ušesih ves advent res
nisem mogla hoditi naokrog. Da o včasih tudi treh adventnih koncertih na teden s
predvsem božičnimi pesmimi niti ne razpredam. Kje je junak, ki bi sestavil repertoar
z adventnimi pesmimi? Kako sem se oddahnila, ko je epidemija preprečila ta
cerkveni veseli december. Okolje je bilo umirjeno zaradi zahtevnih zunanjih okoliščin.
Meni po meri … marsikomu pretesno. Epidemije ne maram, da ne bo pomote. Tisto
leto je šlo. Opazovala sem, kako so hodili na koncerte in koliko navdušenja je to
potegnilo za seboj. »Ga bo še kaj ostalo za polnočnico?« sem se spraševala.
Najverjetneje ja … ne vemo … upam. Kakorkoli že, to je bila zame prelepa božična
noč. Zazvenela je v tonih, kot ni še nikoli. Moja ušesa, ki so se prav po adventno
odpovedovala glasbi in pesmim, so poslušala z drugačno držo. Pesem je v vsej
polnosti izrazila skrivnost Jezusovega rojstva. Nisem je bila navajena … nisem je
imela vrh glave … čakala sem jo …
A res … le kaj se je zgodilo z našim … z mojim adventom? Mar res več ne znam
v tišini in miru premišljevati teh velikih dogodkov in se notranje pripraviti na
praznovanje Božjega rojstnega dneva, ne da bi prižigala luči veselega decembra
pred prvo adventno nedeljo? Bo spet kar težko, sem pomislila, vse to moje
hrepenenje, ko sem se v sredini oktobra v Mömax-u znašla sredi tropa jelenčkov in
gore božičnih okraskov. Malo je manjkalo, da nisem šla pogledat na koledar, če se

nisem zmotila za kakšen mesec. A prav skozi to, kar je težko, se je vredno malo
pretolči. Trgovci imajo svojo logiko … ni treba, da je tudi moja. Bleščečih stvari, ki se
doma hitro spremenijo v šaro in breme za okolje, mi ni treba kupovati. V tem
neučakanem okolju, ki bi rado ves čas praznovalo, in nazadnje prav zato ne zna več
praznovati, ker mora biti vse en sam praznik, kar je pa zgrešeno samo v sebi, bi
lahko praznovanje izgubilo svoj ton. To bo v duhu dejstva, da tisti, ki so kar naprej
veseli, sploh ne morejo vedeti, kaj veselje je. Ta moj mini osebni socialni eksperiment
je enkrat že uspel. Adventna pesem »Vso zemljo tema krije …« odkriva lepoto
teme, v kateri hrepenimo po svetlobi. Kako lepe so adventne pesmi! Umetne
razsvetljave advent res ne potrebuje. Si predstavljamo svet, v katerem bi bil prižig
božičnih luči na samo polnoč? Ali obilje božičnih koncertov in objemov in druženja in
vseh teh prazničnih malenkosti, ki bogatijo življenje, po božiču?
Kakorkoli že … vsak od nas ubere svoj način. Tako kot nekatere nosečnice izvajajo
gnezdenje, pripravo na porod, z veliko hrupa in pospravljanja … se druge nosečnice
malo umaknejo in več časa namenijo pogovoru z otrokom v sebi. Bliže mi je drugi
način … Sveto noč bom spet skušala prvič slišati in zapeti na božično noč.
s. Polonca Majcenovič

Pon., 29. 11.
Filomen
Tor., 30. 11.
ANDREJ

Devetdnevnica pred praznikom Brezmadežne
Ob 17. uri za + Ano in Franca Planšaka
Ob 17. uri
za + Albina Strameca

MOLITVENI NAMEN
papeža
FRANČIŠKA

Molimo za katehete, ki so poklicani, da oznanjajo Božjo
besedo, naj pričujejo zanjo v moči Svetega Duha s
pogumom in ustvarjalnostjo.

Sre., 1. 12.
Edmund Campion
Čet, 2. 12.
Bibijana
Pet., 3. 12.
Frančišek Ksaver
Sob., 4. 12.
Barbara
Ned., 5. 12.
2. ADVENTNA
NEDELJA

Ob 8. uri
za žive in + župljane
Prvi četrtek - ob 17. uri
za + Marjana Tompa
Prvi petek - ob 17. uri
na čast Sv. Duhu za razsvetljenje
Prva sobota - ob 17. uri
za vse + v družinah Hladnik in Zaveršnik
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
Ob 8. uri
za + Marijo in Franca Gube
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Antona Žebreka in Marijo Ovčar

V nedeljo, 5. 12. 2021 od 17. 00 do 17.30, nas bo obiskal »sv. Miklavž«.
Na parkirišču, pred Vicmanovo vilo, ob novem obračališču,
bo »drive in Miklavževanje«.
Starši se boste s svojim otrokom zapeljali mimo Miklavža, se kratko ustavili,
prejeli darilo in potem nadaljevali pot naprej.
Miklavž bo v sodelovanju z župnijsko Karitas obdaril otroke od malih nog naprej.
Vse, do vključno, tretjega (3) razreda.
»Naši škofje so na zadnji seji škofovske konference (22.11. 2021) podprli pobudo
molitve Radia Ognjišče za zdravje v času epidemije.
➢ V cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani bo 8. decembra ob 18.30 molitev
rožnega venca in ob 19.00 pa bo somaševanje vodil predsednik
škofovske konference, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav
Zore. Sveto bogoslužje bomo neposredno prenašali, da bo lahko pri
njem sodelovalo čim več vernikov doma in po svetu.
➢ Pred praznikom Brezmadežne bomo radijci v naši radijski kapeli pripravili
molitveno devetdnevnico. Vsak dan, od 29. novembra naprej, bo ob
5.00 molitev rožnega venca, ki jo bomo prenašali v našem
programu. Video prenos molitve pa boste lahko spremljali preko naših
spletnih strani, FB profila in YouTube kanala Radia Ognjišče. Zato
vas naši škofje in radijci vabimo, da se nam vsak dan pridružite in
sodelujete pri molitvi za zdravje in konec epidemije. Naj bo zgodnja ura
kot blagoslovljena žrtev, ki jo delamo iskreno iz ljubezni do Boga in naših
bližnjih.« Franci Trstenjak in Radio Ognjišče
Pon., 6. 12.
Nikolaj (Miklavž)
Tor., 7. 12.
Ambrož
Sre., 8. 12.

Ob 17. uri
za + Romano Uran
Ob 17. uri
za + Marijo Klemenc
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
Ob 17. uri za + Antonijo Strunčnik
Čet, 9. 12.
Ob 17. uri
Peter Fourier
za + Terezijo Kumer
Pet., 10. 12.
Ob 17. uri
Loretska Mati Božja Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Sob., 11. 12.
Ob 17. uri
Marijin spomin
za + Franca Urnauta, starše ter brata in 3 sestre

Ned., 12. 12.
3. ADVENTNA
NEDELJA

Ob 8. uri
za + Daniela Frica
Ob 10.uri na Sv. Antonu
Na čast sv. Antonu Padovanskemu
za dušno in telesno zdravje

V RAZMISLEK ..."POTEM"...
Komaj se je dan začel in … že je 6 zvečer … Pravkar je prišel ponedeljek in že
je petek … in meseca je konec … in leta je skoraj konec … in že 40, 50, 60 ali
več let našega življenje mine … in zavemo se, da smo izgubili starše, prijatelje.
In zavemo se, da je prepozno, da bi šli nazaj.
Torej … poskusimo kljub vsemu uživati čas, ki nam je ostal … Ne nehajmo
iskati aktivnosti, ki jih imamo radi … Dodajmo barvo v našo sivino ... Nasmehnimo
se majhnim stvarem v življenju, ki so balzam za naša srca … In kljub vsemu
moramo nadaljevati uživanje v času, ki nam je ostal. Poskusimo izločiti besedo
"potem" … Bom naredil potem ... Bom povedal potem ... Bom razmislil o tem
potem ... Puščamo vse za kasneje, kot da je "potem" naš …
Kajti, kar ne razumemo, je to: potem je kava mrzla ... potem se spremenijo
prioritete …. potem je čar minil ... potem zdravje mine … potem otroci zrastejo …
potem se starši postarajo ... potem so obljube pozabljene ... potem dan postane
noč … potem se življenje konča … In potem je često prepozno ... Torej … ne
puščajmo ničesar za kasneje ...
Ker medtem ko rečemo, se vidimo kasneje, lahko izgubimo najboljše trenutke …
najboljše izkušnje … najboljše prijatelje … najboljšo družino …
Dan je danes ... trenutek je sedaj!
Nismo več v letih, ko si lahko privoščimo, da prestavimo na jutri, kar je treba storiti
sedaj. Torej poglejmo … če imate čas, preberite to sporočilo in ga pošljite naprej.
Ali pa boste to pustili za …"potem"… In ga nikoli ne boste odposlali … nekomu
zbudili razmišljanje o besedici "potem" ...
Avtor tega zapisa je Boucar Diouf;po rodu je Senegalec, rojen leta 1965.
(posredovala s. Darija Krhin)
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