
ŠMARJETAŠMIKLAVŽ

MIKLAVŽEV

LIST
MARJETIN

“Pazite in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas! ”

03.  december 2017,  leto 5,  št . :  22Za župnijski list odgovarja: župnik Klemen Jager

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
09.12. - Lože (spodnje)
16.12. - Lože (zgornje)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
09.12. - Sevce
16.12. - Šmarjeta

NEDELJA, 03. 12. - 1. adventna nedelja - nedelja Karitas

08:30 za + rodbini CAJZEK in POLAJŽER

PONEDELJEK, 04. 12. - sv. Barbara, mučenka

TOREK, 05. 12. - sv. Sava, opat

17:00 za + Jožeta KLEPEJA

SREDA, 06. 12. - sv. Nikolaj (Miklavž), škof

ČETRTEK, 07. 12. - sv. Ambrož, škof

17:00 za + Staneta KOŠIČA (8. dan)

PETEK, 08. 12. - Brezmadežno spočetje Device Marije

17:00 za + Valentina KLEPEJA

SOBOTA, 09. 12. - sv. Valerija, mučenka

08:00 za + Jožeta LJUBEJA (obl.), starše in vse + BOLČINATOVE

NEDELJA, 10. 12. - 2. adventna nedelja

08:30 za žive in rajne 
za + Marijo in Ivana MEDVEŠKA ter vse sorodnike
za + Franca VEBRA
za + Frančiško IVŠEK

PONEDELJEK, 11. 12. - sv. Damaz I., papež

TOREK, 12. 12. - sv. Devica Marija iz Guadalupe

08:00 za + starše KNEZ (Janeza in Štefko)

SREDA, 13. 12. - sv. Lucija, mučenka

ČETRTEK, 14. 12. - sv. Janez od Križa, duhovnik in c. u.

17:00 za + Franca POTUŠKA

PETEK, 15. 12. - sv. Antonija, Krizina in druge drinske mučenke

SOBOTA, 16. 12. - sv. Adelajda, kraljica

08:00 za + Jožefo OBREZ

NEDELJA, 17. 12. - 3. adventna nedelja

08:30 za + Marijo (36. obl.), Valentina CVEKA in sorodnike

NEDELJA, 03. 12. - 1. adventna nedelja

10:30 za žive in rajne 
za + Kristino ŽVEPLAN (obl.)
za + Antonijo, Jožeta JELENCA in stare starše

PONEDELJEK, 04. 12. - sv. Barbara, mučenka

TOREK, 05. 12. - sv. Sava, opat

17:00 za + Ernesta FUNKL

SREDA, 06. 12. - sv. Nikolaj (Miklavž), škof

17:00 za + Justino (1. obl.) in Ivana PUŠIČA

ČETRTEK, 07. 12. - sv. Ambrož, škof

17:00 za + Marijo POZARŠEK

PETEK, 08. 12. - Brezmadežno spočetje Device Marije

17:00 za + Vinka VERBOVŠKA

SOBOTA, 09. 12. - sv. Valerija, mučenka

09:00 za + Alojza PLANINCA

NEDELJA, 10. 12. - 2. adventna nedelja

10:30
14:00

za + Mirana ZUPANCA
KOLMAN: ni namena

PONEDELJEK, 11. 12. - sv. Damaz I., papež

TOREK, 12. 12. - sv. Devica Marija iz Guadalupe

SREDA, 13. 12. - sv. Lucija, mučenka

ČETRTEK, 14. 12. - sv. Janez od Križa, duhovnik in c. u.

17:00 za + Antona DROBNETA

PETEK, 15. 12. - sv. Antonija, Krizina in druge drinske mučenke

17:00 za + Henrika ZUPANCA

SOBOTA, 16. 12. - sv. Adelajda, kraljica

09:00 za + Ano RAZBORŠEK

NEDELJA, 17. 12. - 3. adventna nedelja

10:30 za žive in rajne
za + Štefanijo ZAMUDA (obl.)



NEDELJA KARITAS
»KJE SEM DOMA?                                                                                                         
Če se ozremo za nekaj desetletij v preteklost, lahko vidimo, 
da so ljudje takrat živeli v skromnejših življenjskih pogojih. 
Mnogi zaradi tega niso mogli zgraditi dovolj velike hiše ali 
stanovanja. Kljub temu pa so bili ponosni na svoj dom in so 
v njem srečno živeli. Doma so namreč prejemali to, kar je 
polnilo in grelo njihovo srce. Tudi ko so ta svoj dom zapustili, 
so se radi vračali nazaj, saj je bil ta dom zanje poln lepih 
spominov, ki so se mnogokrat prebujali v njih kot nekaj lep-
ega in spodbudnega.  
Današnji hiter način in ritem življenja človeka silita, da je 
veliko več na poti kot doma. Tako smo bolj ljudje poti in 
tolikokrat brez toplega doma. Tem bolj se nam zato vsem 
postavlja vprašanje smisla tega našega hitenja in priza-
devanja. V sebi dostikrat doživljamo strah in negotovost,  
tudi zato, ker smo izgubili toplino doma. Imamo sicer lepe 
in urejene hiše, velika in komfortna stanovanja. A to so le 
materialni pogoji, ki pa so za resničen dom še premalo. 
Človek išče in potrebuje še nekaj drugega: išče varnost, išče 
sprejetost, išče ljubezen, mir in toplino. Z drugo besedo, 
človek išče dom! Samo dom je kraj topline in kraj, obdan z 
ljubeznijo. Ko slišimo besedo dom, najprej pomislimo na dve 
stvari: na toplino in na varnost. Tudi mnoge raziskave na tem 
področju nam kažejo, kako današnji človek hrepeni po topli-
ni doma. Te topline mu ne daje moderna oprema, četudi po 
zadnji modi. Toplina doma je v pristnih in ljubečih odnosih, 
če smo jih deležni in če si zanje prizadevamo.
V tem smislu je dom eden od pomembnih pogojev za člove-
ka vredno življenje. Vrednota doma ohranja v nas osebno in 
skupno zadovoljstvo.
Za Karitas je zato eden od glavnih ciljev, kako pomagati lju-
dem, da si ustvarijo resničen dom. Skrb za izboljšanje mate-
rialnih pogojev je v tem smislu lahko samo del prizadevanja, 
kako ljudem pomagati, da bi našli zadovoljstvo, da bi našli 
dom.
Koliko je danes ljudi, še posebej tistih, ki so morali zapus-

titi svoj dom ali so ga iz takšnega ali drugačnega razloga 
izgubili. Vsi ti v sebi nosijo upanje in hrepenenje, da bodo 
spet našli svoj dom. To pa hkrati pomeni tudi, da bodo našli 
nekoga, ob katerem se bodo lahko počutili varne, nekoga, ki 
jih bo sprejel, ki jim bo nudil zatočišče…
Danes lahko na vsakem koraku slišimo življenjske zgodbe 
ljudi, ki živijo v lepih hišah ali stanovanjih, a so brez doma. 
Čutijo se osamljene, ker jih spremlja občutek, da niso videni, 
slišani, razumljeni… Gre za pomanjkanje iskrenih medsebo-
jnih odnosov. V njih manjka topline, sprejetosti in varnosti.
Mnogi ljudje so postali brezdomci tudi zaradi izgube zapos-
litve, razpada zakonske zveze, ali pa so se v tem težkem 
položaju enostavno znašli, ker je to posledica raznih zasvo-
jenosti. Ti trkajo na naša vrata,  da bi v nas kristjanih in 
sodelavcih Karitas srečali čuteče srce, razumevanje in po-
moč, kako zopet najti izgubljeni dom.
Ti nesrečneži torej ne iščejo zgolj stanovanja ali prostorov za 
bivanje, ampak upravičeno tudi pričakujejo, da jih bo kdo 
sprejel, jim dal možnost zatočišča. Mnoge zgodbe teh ljudi 
nimajo srečnega konca. Danes trkajo na naša vrata, in tudi 
od nas je odvisno, ali bomo to njihovo trkanje preslišali, ali 
pa jim bomo prisluhnili in jim pomagali najti pot do njihove-
ga srečnejšega življenja.
Verni verujemo, da nam Jezus vsem pripravlja pravi, resničen 
dom večnosti. Tako nam Jezus pravi: «V hiši mojega očeta 
je veliko bivališč« (prim. Jn 14,2). Nismo popotniki, ampak 
romarji. Oba, popotnik in romar, sta na poti. Toda romar po-
tuje v zavesti,  da ima njegova pot cilj in da proti cilju ne 
hodi sam. Imeti vero zato pomeni: vedeti za toplino pravega 
doma, hrepeneti po njej in jo iskati. V tem smislu nam zgov-
orno prepeva bl. A.M. Slomšek: »V nebesih sem doma!«
Kristjani imamo nekoga, to je Jezus, Božji Sin, ki nam to pot 
ne samo kaže, ampak jo je sam tudi prehodil in jo je pri-
pravljen znova in znova prehoditi skupaj z vsakim od nas. 
Na tej poti smo skupaj z Njim gotovo takrat, kadar imamo 
dobrohotno odprte oči drug za drugega, kadar si prizadeva-
mo sobivati drug z drugim. V takšnih trenutkih namreč ust-

varjamo okolje, ki ga krasi varnost, strpnost, domačnost. 
To pa so osnovni pogoji, da nekdo začuti dom, po katerem 
hrepeni in ga išče. In ta pot nas vse vedno in zagotovo vodi 
k Očetu.
                                                                  

Predsednik slovenske Karitas                                                        
           Nadškof Alojzij Cvikl

Adventni čas

Trojni namen adventa:

 *Spominjati se preteklosti: Praznovati in premišl-
jevati o Jezusovem rojstvu v Betlehemu. Gospod je že prišel 
in se rodil v Betlehemu. Utelesil se je, postal človek, poln 
skromnosti in uboštva. Prišel je kot kdorkoli od nas, človek 
med ljudmi. To je bil njegov prvi prihod.
 *Živeti v sedanjosti: Kar pomeni, da vsak dan 
našega življenja doživljamo »prisotnost Jezusa Kristusa« v 
sebi in da je On po nas prisoten v svetu. Živeti v pravičnosti 
in ljubezni, vselej budni; hoditi po Gospodovi poti.
 *Priprava na bodočnost: Pripravimo se na 
»parusijo«, to je na drugi prihod Jezusa Kristusa v veličast-
vu njegove slave. Tedaj bo prišel kot Gospod in Sodnik vseh 
narodov in bo nagradil z Nebesi vse, ki so v Njega verovali 
in živeli kot zvesti otroci Gospodovi in dobri bratje drugim. 
Čakamo na Njegov veličasten prihod, ki nam bo prinesel 
odrešenje in večno življenje brez trpljenja.

LATINSKI PREGOVOR
Casibus innumeris decurrunt tempora vitae. -- 

“Čas življenja poteka ob neštetih težavah.”


