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12 predlogov za doživet advent … Za pripravo na božič imamo na voljo 28 dni (no, ker je 1.
adventna nedelja že minila, jih je ostalo še 27). Kot so zapisali na katoliškem spletnem portalu
Aleteia, naj bi v tem obdobju uživali duhovni dar tišine in blagoslovljenega pričakovanja
rojstva našega Gospoda. Kljub temu pa se je tako preprosto – če pomislimo na vse opravke, ki
nas čakajo v prihodnjih tednih – vdati seznamu nujnih opravil, ki smo ga sestavili v pričakovanju
prazničnih dni. Če ne želimo, da bi adventni čas minil brez primerne duhovne priprave, lahko
upoštevamo seznam predlogov, ki nam bo pomagal, da bomo bolj podobni goreči sveči in
ne utripajoči LED svetilki. Naj nam bo v pomoč, ko nam bo zaposlenost vsakdana grozila, da je
»vsega preveč in da v gostišču ni prostora«.
Darujte v dober namen. Naj bodo stvari ali denar, podarite nekaj za ljudi v stiski. Sredstva vzemite
iz svojega prazničnega proračuna. Spremenil se bo vaš način razmišljanja in lažje boste prepoznali
vse darove, ki so bili dani vam. Berite. Celo branje otroške knjige umiri misli, kajti ko berete, ne
morete zraven početi še tisoč stvari. Berite svojim otrokom, svojemu zakoncu, ali pa le zase. Lahko
je knjiga z božično vsebino, ni pa nujno, vzemite v roke, kar koli vam poželi srce. Knjiga vam bo
pomagala, da se boste ustavili in nekaj trenutkov preživeli v miru. Molite. Morda zveni
lahkomiselno, kar prelahko, vendar je to dejanski način za spreminjanje stvari, za spreminjanje nas
samih, da bomo bolj podobni Mariji kakor Marti. Prisluhnite. Poslušajte adventne pesmi. Poživile
bodo vaš dom in vam pomagale, da ne pozabite, zakaj vse to sploh počnete; (nasvet: priskrbite si
kakovostno glasbo, da ne boste ves december primorani poslušati božičnih melodij, ki se bodo
razlegale z radia). Napišite seznam. Tudi Božiček to počne in v enem dnevu mu uspe opraviti dosti
več stvari kot vam. Zato si ne delajte utvar, da lahko vse shranite v glavi. Nenehno razmišljanje o
dolžnostih ne deluje pri otrocih, pri vas pa prav tako ne. Zapišite si. Seznam vam bo tudi pomagal
razvrstiti opravke po nujnosti. Pokličite prijatelja. Vsak dan si izberite drugo osebo, povejte ji, da
mislite nanjo, da jo pogrešate, prisluhnite ji, kaj se dogaja v njenem življenju. Bodite pozorni
poslušalci. Napišite pismo. Nihče več ne dobiva pisem. Pisma so pravi zaklad. Obenem imate s
tem priložnost, da nekomu sporočite, koliko vam pomeni. Privoščite si popoldanski počitek ali
pa zgodnji odhod v posteljo. Izčrpanost vodi v jezo, obup, prenajedanje, zapravljanje, v burne
odzive na dejanja bližnjih – ker nismo sposobni razdajati samih sebe. Gibajte. Telovadba večini
ljudi ni najbolj pri srcu. Vendar nam koristi. In je dokazano odličen način, da se znebimo stresa. V
družini vsak dan izberite člana, za katerega boste nekaj storili, tako da mu boste brez besed
povedali, kako radi ga imate. Potem mu to povejte še z besedami. Ko bo vsega preveč, poiščite
pomoč. Če nameravate čakati, dokler vam ne bo prekipelo, se temu raje izognite. Dosti lažje je

prositi za pomoč, kadar niste razburjeni, kot pa če ste že povsem obupani in morate prosjačiti.
Obiskujte sveto mašo. Posnemali boste pastirje, kralje in angele, ki so prišli, da bi Ga počastili.
Advent bo minil, kot bi mignil, če pa boste počeli zgoraj naštete stvari, boste čas preživeli
tako, kot se spodobi – v pričakovanju rojstva našega Odrešenika, kot bi čakali nekoga, ki ga
že od nekdaj ljubimo, vendar se z njim še nismo srečali v živo.
Pon., 5. 12.
Ob 17. uri
Saba (Sava)
Za + Marijo in Ferdinanda Čučeja
Tor., 6. 12.
Ob 17. uri
Nikolaj (Miklavž) za + Franca Založnika, obl.
Sre., 7. 12.
Rekolekcija – srečanje duhovnikov v Vuzenici
Ambrozij (Ambrož)
V dober namen
Čet., 8. 12.
V Katoliški Cerkvi 8. decembra obhajamo slovesni praznik
BREZMADEŽNO
brezmadežnega spočetja device Marije. Marija je bila spočeta po
SPOČETJE
naravni poti. A zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila
DEVICE MARIJE
izbrana, da postane Božja Mati, je bila po nauku Cerkve obvarovana
madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna
posvečujoče milosti. To tudi izraža besedna zveza brezmadežno
spočetje. Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju namreč pravi,
Ob 8. uri
da je bila Marija, ki je bila pred vsemi veki določena za mater
za žive in
Božjega Sina Jezusa Kristusa, ravno zaradi te svoje naloge
+ župljane
vnaprej predvidena za svetost in čistost. Bog je zaradi Jezusovega
rojstva vnaprej odel Marijo s svojo milostjo, da je bila od samega
Ob 10. uri
začetka svojega bivanja čista in brez madeža. Vse to se je zgodilo
na Sv. Antonu
že takrat, ko sta jo spočela njena starša sveti Joahim in sveta Ana. Zato
za + Silvestro in
pravimo, da je bila Marija brez madeža spočeta oziroma da je
Ignaca Vitriha
Brezmadežno spočetje (Lurd). Marija je bila torej obvarovana vsakega
greha in še prav posebej izvirnega greha, s katerim smo ljudje ranjeni in
Ob 17. uri
zaradi njega nagnjeni k slabemu. Božja Mati, spočeta brez madeža
za +Marto Roškar in
izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa tudi porok
Frančiško Kante ter
upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na Marijino
sorodnike
edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in
priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo
z Bogom. Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v stanju
posvečujoče milosti, se pravi brez greha. Kristjan ta dar prejme z
zakramentom krsta, ki mu izbriše izvirni greh, mu da posvečujočo
milost in ga vključi v občestvo Cerkve. Posvečujoča milost pa se mu
obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu Bog izbriše grehe, tako da
lahko na novo zaživi odrešeno življenje. Po: radio.ognjisce.si
Pet., 9. 12.
V Vuhredu: od 16.00 dalje priložnost za sveto spoved
Peter Fourier
V Ribnici na Pohorju: ob 17. uri za + Marijo Naglič
ADVENTNA DUHOVNA OBNOVA
duhovni voditelj in spovednik: frančiškan p. Peter Lavrih
Sob., 10. 12.
Ob 9. uri v Josipdolu za + Bogdana Osovnikerja ter
Loretska
za + Marijo in Rudolfa Hüttla ter Zvonka Pokorny

Mati
Božja
Ned., 11. 12.
3. ADVENTNA
NEDELJA
Ob 8. uri
za + Janka
Kramljaka
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Dušana in
Ivana Kovača
Ob 11.30
za vse + Pisnikove
in Oblakove

Ob 10.30 pri Mariji za + Marijo in Nikolaja Urha ter sorodnike
Ob 17. uri za + Antonijo Strunčnik, obl. – po maši
potopisno predavanje o Sveti deželi
Janez Krstnik v današnjem evangeliju doživlja stisko. Okrog sebe
nima učencev in ljudje se več ne zatekajo k njemu, ampak je zaprt v
ječi. Ve, da ne more pričakovati nič dobrega. Krstnik je oznanjal
Odrešenika, mu pripravljal pot, sedaj pa ga v ječi mučijo bistvena
vprašanja. Zato si postavlja temeljno vprašanje: je ta, »ki mora priti«
(Mt 11,3), pravi? Podobne trenutke krize poznamo tudi iz življenja
svetnikov, ko so doživljali skušnjave o smislu življenja, se pravi o
bistvenih stvareh človeškega bivanja. Mučila jih je skušnjava, da njihovo
delo nima pravega pomena, pogosto pa se jim je zdelo, da se jim Bog
ne odziva. Poznali so »temno noč« Božje odsotnosti in puščavo
njegovega molka. Vendar velja, da bo moral vsakdo, kdor se odpravi
na pot za Gospodom, vedno pričakovati kakšno presenečenje: Bog ne
bo tak, kakršnega mi pričakujemo, zato Boga srečamo samo v
ponižni veri, in ko se mu prepustimo, da se nam bliža po poteh, ki
si jih ne moremo niti zamišljati. Janez Krstnik je največji »med
rojenimi od žená«, pravi sam Jezus. Zakaj? Tudi zato, ker postavlja
vprašanje: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Ne želi
si ustvariti svoje podobe Boga in ne želi si izoblikovati svojega
malika, ampak ostaja odprt. Poslušen je Drugemu. Prav njegova
izkušnja nam pove, da Boga ni mogoče opisati ali »ujeti« v naš miselni
koncept, ampak se vedno »izmuzne« našim opisom. Bog je večji od
našega koncepta in neskončno presega našo misel.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Za vas so že plačali! Predstavljam si naslednjo situacijo: Stojim na banki. Pri sebi imam
zadolžnico. Stopim k okencu. Tam stoji prijazen možakar s prikupno kravato. Ko preleti mojo
zadolžnico, se tresem po vsem telesu. Potem priznam, da dolgov žal ne morem odplačati. Čisto
sem na koncu …
Kaj naredi možakar na okencu? Dvigne pogled, mi prijazno pogleda v oči in raztrga zadolžnico,
tako da od nje ostanejo le še drobceni koščki. »Nič hudega,« reče, »za vas so že plačali.«
Tako deluje spoved: »Za vas so že plačali …« – Jezus je plačal zame!
Ja, res je nepojmljivo, ampak Bog se je pred dva tisoč leti v resnici postavil na glavo, da bi odplačal
naše grehe. Ko neko podjetje plača drese kaki nogometni ekipi, direktor podjetja seveda zahteva,
da nogometaši v zameno na dresih nosijo ime podjetja in na ta način seveda podjetju povečujejo
prepoznavnost in profit. Bog razmišlja popolnoma drugače. Bog to dela iz ljubezni. Bog je
ljubezen. In ljubezen ni preračunljiva in nikakor ne gleda le na lastno korist. In iz te ljubezni te
Bog vabi, da se tudi ti opogumiš in opraviš sv. spoved; prosi ga za odpuščanje tistega, kar ni
bilo ravno zgledno v tvojem življenju, pa četudi ti je že tolikokrat spodletelo v isti ali podobni situaciji.
Bog v vsej zgodovini človeštva ni zavrnil še nikogar, ki ga je prosil odpuščanja. To ni samoumevno,
če pomisliš, kako bi se odzval ti, če bi npr. tvoj prijatelj vedno znova počel isto sranje. Opravičil bi
se ti, ti bi mu odpustil, on bi to ponovno naredil – v nekem trenutku ima vendar vsakdo poln kufer.
Bog ne. Ne pozabi: Bog je ljubezen! Po: Youcat – spoved

Pon., 12. 12.
Devica Marija iz
Guadalupe
Tor., 13. 12.
Lucija
Sre., 14. 12.
Janez od Križa
Čet., 15. 12.
Marija di Rossa
Pet., 16. 12.
Adela
Sob., 17. 12.
Kvatrna sobota
Ned., 18. 12.
4. ADVENTNA
NEDELJA

Ob 17. uri
za + Ivana Planinšiča
Ob 17. uri
za + Marijo Pušnik in Antona Stepišnika
Ob 8. uri
za žive + župljane
Ob 17. uri
za + Ano in Ivana Verdineka ter 2 brata
Doma ne bo daritve – sv. maše!

Ob 8. uri
za + Ivana Pogača
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Antona
Žebreka
Ob 11.30
za + Janeza in sina
Ivana Iršiča

Ob 15. uri v Josipdolu ???
Ob 17. uri za + Zvonka in Antona Plemena
Ko pozorno poslušamo današnji evangelij, opazimo, da se je sv. Jožef
znašel pred popolnoma nerazumljivim dogodkom v katerem bi se
upravičeno spraševal, kako da se je to zgodilo prav njemu! Doživlja,
da ga je izdala njegova zaročenka, ki jo je izredno ljubil in od katere bi
kaj takega najmanj pričakoval. In to se ni zgodilo kakšnemu neverniku,
ampak njemu, ki je bil »pravičen« (Mt 1,19) in se je trudil izpolnjevati
Božje zapovedi. Številni ljudje po hudih preizkušnjah ne morejo več
zaupati v Boga, ampak se jih polotijo obup, žalost ali pa skriti občutek
razočaranja, da jih je Bog »osleparil«. Tak »notranji črv«, ki razjeda
človeka, zna izredno težiti ljudi, zato poglejmo, kako je v tej preizkušnji
ravnal Jožef. Bil je nadvse poslušen Božjemu glasu in pozoren na
Božja znamenja. Bog mu je spregovoril na nenavaden način – po
sanjah, in mu ponudil rešitev. Jožef je bil sposoben slišati Božje
sporočilo, ker je bilo njegovo življenje v temelju naravnano na Boga.
Kolikokrat ljudje nismo sposobni slišati Božjega sporočila, ker številni
glasovi v našem življenju prevpijejo glas Boga. Kako bi ga slišali, ko je
vse v življenju pomembnejše, kot pa, da bi razbirali in presojali, kaj je
prav, kaj je dobro in kaj je Božje. Današnji evangelij nosi močno
sporočilo: Bog bo poslal Odrešenika, ki pa bo prišel po človekovem
sodelovanju, po sodelovanju Jožefa in Marije. Zato tudi človek, ki se
da v službo Boga, postane prinašalec upanja. Pa smo prinašalci
upanja v današnjem svetu? Naj bo to naš izziv za uresničitev v teh
zadnjih dneh pred božičem. Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Naredite iz vašega doma in iz vaše družine drugi Nazaret,
kjer vladajo ljubezen, mir, veselje in edinost, kajti ljubezen se začenja doma.
(sv. Mati Terezija)
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