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Maše v prihodnjem tednu
2. ADVENTNA NEDELJA, 4.12.
7.00: živi in + farani
9.00:  + Jožica in Ivan ULAGA
10.30: za uspešno zdravljenje na priprošnjo A.M. Slomška
            + Ivan, Janez PAUL in + starši PAUL

PONEDELJEK, 5.12., sv. Saba (Sava), opat
7.30: + Anika VODIŠEK
        + Peter KLINAR
18.00: + Jožefa LOKOŠEK
TOREK, 6.12., sv. Nikolaj (Miklavž), škof
18.00: +za družino, vnuke in njihove starše
           + Travica GREŠAK MALEŠ

SREDA, 7.12., sv. Ambrozij (Ambrož), škof, c. uč
7.30:  + Martin PEGANC, 30. dan
         + Angela ŠKORJA
         + Milan ZEME
ČETRTEK, 8.12., Brezmadežno spočetje sv. Device Marije 
7.00 + Anica OJSTERŠEK
10.30: Marija Gradec: + Vinko, Angela KNEZ in rodbina
      + Vida MEDVED, obl. sestre, brata in starši SAJTL
18.00: + Dragica ŠUSTER

PETEK, 9.12., sv. Valerija, mučenka
7.30: + starši in stari starši COLNER in BLAGOTINŠEK
18.00: + Marija PEČNIK, 30. dan
         + Franc MASTNAK, + iz družin MASTNAK in 
           KAČUN
SOBOTA, 10.12., sv. Gregor III., papež
18.00: + Olga MAČEK
           + Ivan PADEŽNIK, 30. dan

3. ADVENTNA NEDELJA, 11.12.
7.00: živi in + farani
9.00: + Karl VIDALI , 10. obl. in sorodniki
          + Marija in Janez KLEZIN
10.30: + Jožica ERMAN

O najsvetejša Gospa!
Verujem in priznavam tvoje sveto in 

brezmadežno, čisto spočetje.
O najčistejša Gospa!

Po svoji deviški čistosti,
po svojem brezmadežnem spočetju

in veličastnem dostojanstvu Božje Matere 
mi izprosi:

ponižnost, veliko čistost srca, telesa in duše,
vztrajnost v poklicanosti,

dar molitve, pobožno življenje in 
srečno smrt.

(sv. Maksimilijan Kolbe)

… Če boste pošteni, boste ugotovili, da gre za krepko 
minutažo, ko ste bili aktivno in samovoljno podvrženi 
v bistvu močnim kulturnim vplivom. Reklame so vam 
sporočale o življenjski sreči, ki da počiva v oglaševanih 
proizvodih. Nadaljevanke so vas uspavale v sanjah o 
lepih ljudeh v lepih hišah. Informativne oddaje so vam 
narekovale svojo lestvico dogodkov, oziroma, kaj po 
odločitvi uredništva je pomembno in kaj ni.
Prostor vaše svobode se je ob tem krčil, pustili ste si 
vcepljati tuje sanje, v poplavi dražljajev in informacij 
ste izgubili voljo do iskanja resnice, moralni standardi 
so postali mlahavi … Kako boste po vsem tem še iskali 
Boga? Že vaše logično razmišljanje, vaša ustvarjalnost 
oziroma vaša duhovna ‘domišljija’ so okrnjene. Galla-
gher pravi, da v današnji množični kulturi “trivialno 
ugrabi domišljijo in ji odvzame svobodo za sprejetje 
Razodetja”; v svetu hrupa in tisočih dražljajev “je one-
mogočeno poslušanje, iz katerega se rodi vera”.
Če je tako z vami, ki ste odrasli, koliko težje se bodo 
množični kulturi upirali vaši otroci, ki so še bolj vsrka-
ni vanjo? Staršem in starim staršem je zato potrebno 
reči, naj ne nosijo krivde, ki ni njihova. Otroci iz ver-
nih družin so postali neverni večinoma zato, ker so bili 
izvendružinski vplivi premočni. Starši in stari starši so 
jih vzgajali za visoke valove, s kibernetsko potrošniško 
družbo pa je prišel cunami, na katerega nismo bili pri-
pravljeni.
A cunami ni odnesel vsega. Hrepenenje po dobrem in 
lepem, nagnjenje uma k spoznanju resnice, sposobnost 
za bližino in ljubezen so resda poškodovani, vendar 
niso izginili. To je Božja govorica, ki ostaja živa – od 
tod gradimo.«

(CESTNIK, Branko. Ognjišče, 2020, leto 56, št. 12, str. 3.)
---------------------------

V primeru, da je mašnih namenov različnih darovalcev več, kot 
je zbranih duhovnikov ob oltarju, se mašni nameni NE zdru-
žujejo, ampak se, po predhodnem dogovoru z darovalcem, 
oznanjeni mašni namen odda naprej drugemu duhovniku v 
maševanje. 



Spreobrnite se!

Advent je, dnevi so postali hladni, dolgi večeri z 
veliko teme spodbujajo, da bi si, tako kot narava, 
tudi mi privoščili počitek, se umirili, poiskali izvir 
novih moči. Advent je čas priprave, čas, ko v mo-
litvi in premišljevanju božje besede iščemo Luč, ki 
edina lahko razsvetli vse naše temine. 
A je tudi čas, ko nas, tako kot Marto v Jezusovih ča-
sih, vznemirja veliko stvari. Potrebno je pospraviti 
prostore, počistiti, pripraviti vse za praznovanje. 
Vznemirja nas glas zunanjega sveta, ki k praznova-
nju vabi že v začetku decembra, ponuja dobiček v 
obliki trgovskih akcij, ki jih ne gre zamuditi, spod-
buja k tekanju za darili. Glasno in vztrajno ustvarja 
podobe navidezne sreče in zdi se, da želi preglasiti 
Božji glas, ki se razlega po puščavi našega sveta in 
puščavi našega življenja. 
V evangeliju današnje nedelje k pripravi na pri-
hod Odrešenika vabi tudi Janez Krstnik. Njegovo 
poslanstvo je bilo pripraviti in izravnati pot pred 
Mesijem, tako, da je pozival Izraelsko ljudstvo k 
obžalovanju grehov in popravi krivic.  Z beseda-
mi: »Sekira je že nastavljena drevesom na koreni-
no. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo 
in vržejo v ogenj« (Mt 3,10), je naznanjal skorajšnjo 
sodbo in svaril pred hinavščino tistih, ki so se čutili 
varne, ker pripadajo izvoljenemu ljudstvu. 
Janez Krstnik tudi nas spodbuja, da pripravimo pot 
Gospodu. Njegov klic »spreobrnite se«, je name-
njen tudi nam. 
Ko govori o pripravi poti Gospodu, v njegovih be-
sedah ni niti sledu o pripravi pojedin, čiščenju sta-
novanj, prižigu luči, je le klic: spreobrnite se, obr-
nite smer! Je vabilo, da odpremo srce in sprejmemo 
Božjega sina, ki prihaja med nas, da razodene božjo 
sodbo. On je merilo, ki ga je dal Bog človeštvu in na 
koncu bomo ovrednoteni na podlagi naše podobno-
sti z Njim.  Vabi nas, da iz našega bivanja naredimo 

dar ljubezni. Sadovi ljubezni so tisti »vredni sadovi 
spreobrnjenja«, o katerih govori Janez Krstnik, ko se 
obrača na farizeje in Saduceje, ki so se prišli krstit. 
K spremembi smeri spodbuja tudi Papež Frančišek, 
ko pravi, da lahko krizo, ki se kaže v vojnah in ku-
gah, razumemo kot priložnost, da spremenimo smer 
in vlagamo v to, kar je zares pomembno. 
Pred časom me je nagovoril pogovor z Miro Mila-
vec, sodelavko Karitas SPES iz Ukrajine, ki v teh 
težkih časih vztraja v Kijevu. Na vprašanje o tem, 
od kod moč, da vztraja, odgovarja, da moč in mir v 
tej situaciji lahko da samo Bog, ki je med nami in ji 
preko različnih ljudi, preko situacij, tudi preko hva-
ležnosti ljudi, daje razumeti, da je njeno mesto tam, 
kjer je sedaj. 
Pomenljiv je bil zaključek pogovora in njen odgovor 
na vprašanje o tem, kako lahko pomagamo Sloven-
ci. Hvaležna je za molitev in materialno pomoč, pa 
vendar je izpostavila prošnjo, naj gradimo mir, ker 
bomo tako največ naredili proti širjenju nasilja, zla 
in sovraštva, iz katerega nastane vojna. Spodbuja, da 
gradimo mir tam, kjer smo, vsak v svojem okolju, 
da imamo lepe odnose drug z drugim, ne govorimo 
slabo o drugih, ne vzpodbujamo novega sovraštva. 
»To je največ, kar lahko naredite za svoj narod in za 
dobro celega človeštva«, nam na srce polaga Mira 
Milavec, ki doživlja zlo vojne v Ukrajini in od blizu 
spremlja grozote, ki jih prinaša vojna.
Gradimo mir! Naš svet ga še kako potrebuje! Jezus 
želi, da bi živeli v miru. Ponuja svoj mir, ki nam ga 
svet ne more dati. Vabi nas, da se v adventu napol-
nimo z Njegovim mirom, da bi mogli mir prinašati 
v naš ranjeni svet, da bi mogli biti bratje in sestre ter 
živeti besede apostola Pavla, ki v današnjem drugem 
berilu pravi: »Zato sprejemajte drug drugega, kakor 
je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo.« (JK)

  Aktualni razmislek o ...

V ta adventni čas je zelo namestu razmišljanje župni-
ka iz naše neposredne bližine.
»Koliko dobrih slovenskih katoliških staršev trpi, ker 
so njihovi otroci zapustili vero in živijo “kar tak”! 
Kolikokrat spovedniki slišimo od starih mam izpoved 
bolečine, ker so vnuki “brez Boga!” Pa tako lepo se 
jih je vzgajalo! Pa ministranti so bili! Pa molilo se je 
za njih! Zdaj pa to …
Pri starših in starih starših lahko nastane duhovna 
kriza, občutek poraženosti, dvom o svojem vzgaja-
nju, celo dvom o svojem poslanstvu.
Irski jezuit in profesor Michael Paul Gallagher, čigar 
knjiga Spopad simbolov je prevedena v slovenščino, 
je že v devetdesetih prejšnjega stoletja jasno zaznal 
in zapisal, da v množičnem odnosu do Boga prihaja 
do preobrata. Na kratko povedano: iz ideološkega 
ateizma prehajamo v kulturo nevernosti. Na dolgo 
povedano: danes nekdo več ne veruje v Boga ne zato, 
ker politkomisar tako reče in ker učiteljica v ateistič-
ni šoli grozi, temveč zato, ker “se tako pač dela”; 
danes nevera več ni vsiljena, temveč je “v zraku”, 
se pravi, v obči miselnosti; danes ne tuhtaš, ali Bog 
je ali ga ni, in, ali se ti ateizem splača, saj boš kot 
ateist napredoval v partiji in službi, danes se prepro-
sto “prepustiš toku” in brez velikih dram postaneš 
neveren.
Po domače govorimo o “tako se pač dela”, o idejah, 
ki so “v zraku”, o “prepustiti se toku”. Strokovno 
temu pravimo množična kultura, obča miselnost, bolj 
filozofsko tudi potrošniška meta-naracija.
Množična kultura danes zelo močno vpliva na vsa-
kega človeka, njen pritisk je obsežen in močan. Da je 
tako, lahko preverite ta hip ali pa danes zvečer, pre-
den zaspite. Vprašajte se: Koliko reklam sem danes 
videl, poslušal, bral? Koliko ur sem gledal nadalje-
vanke? Koliko časa sem visel na družbenih omrež-
jih? Kako sem se pustil informirati velikim medijem? 


