trgovine zaprte, so v arabskih predelih mesta odprte.
Če bi vsi praznovali praznike vseh, bi bilo šolsko leto
reducinaro na ‘čas počitnic z nekaj presledki šole’. Zato
so se lepo zmenili: za muslimane je prost dan petek, za
Jude sobota, za kristjane nedelja …«
***

ČAS ZA JEZUSA: Ta konec tedna obišči enega bolnika, ali
pa ga pokliči in vprašaj, kako se počuti. Lepo pospravi svojo
sobo in zloži svoje stvari, igrače, knjige …

Nedelja Karitas

Slovenci imamo prekrasno deželo. Živimo v lepih hišah in
udobnih stanovanjih, vozimo se z dragimi avtomobili. Imamo
možnost izobraževanja in dela. Na prvi pogled smo raj na
sončni strani Alp. A to še zdaleč ni vse kar imamo. Imamo
tudi stare domačije, kjer živijo osamljeni ljudje, stanovanja
na stopniščih in podstrešjih ali nekje v vlažnih kleteh. Poznamo materinske domove in varne hiše, ljudi, ki so v azilnih
domovih in brezdomce. Tudi to je dežela na sončni strani Alp.
Evangelij uči, da so ljudje z obrobja naša prva skrb. Ne moremo dovoliti, da bi zaradi težkih življenjskih usod bili pozabljeni in ostali brez dostojanstva. Njihove zgodbe mnogokrat
govorijo, da niso izkusili ljubezni in sprejetosti v svojem
življenju. Brez ljubezni in sprejetosti pa človek propada.
Postane tarča manipulacije, zato je dovzeten za beg v omamo.
Sledi bolezen in obup.
Na začetku te sv. maše pomislimo nanje. Posvetimo jim trenutek sočutja in se zavejmo, da je njihovo življenje eno samo
veliko trpljenje, ki si ga nihče ne želi. Izročimo jih Bogu.
Molitev očenaš
Molitev je orodje, ki dviga naša srca k Bogu. Izročimo mu
želje in prošnje trpečih in tistih, ki so zaradi razočaranja in
ponižanja izgubili vero v Boga.
Pozdrav miru
Biti človek človeku je za kristjana sveto pravilo. Stisk roke in
pogled iz oči v oči sta znamenji odpuščanja. To je dar Boga za
ljudi, da bi živeli složno in v miru.

Biblična skupina
Z advetnom bomo zopet pričeli z biblično skupino, ki je že delovala
in sicer ob petkih, po sveti maši ...
Predavanje dr. Mateje Belej o paliativni oskrbi človeka, bo
7. 12. 2017, po večerni sveti maši, ob 18.30, v župnišču.

NEDELJA, 3.12., 1. adventna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Angela GUČEK, 2. obl., mož Franci, 20. obl., in sin
Franci
10.30: + družine KRIŽNIK, KRPIČ in BERGLEZ

MARTINOVA LILIJA

PONEDELJEK, 4.12., sv. Janez Damaščan, duh., c.erkv. uč.

7.30: + Anika VODIŠEK
+ stari oče Franc DEŽELAK, stara mama Frančiška in
Viktor TERBOVC
+ Ana HRASTNIK
TOREK, 5.12., sv. Saba (Sava), opat, pušč., miklavževanje
18.00: + Pavel, Viktorija GAŠPERČIČ in Katarina TOVORNIK
+ Blaž LOKOŠEK
+ Vinko KRAŠOVC
SREDA, 6.12., sv. Nikolaj (Miklavž), škof
7.30: + Fanika IMENŠEK
+ Franc LORGER
+ Agica ZUPAN
ČETRTEK, 7.12., sv. Ambrozij (Ambrož), škof, c. uč.
18.00: + Franc MASTNAK, obl., starši in sorodniki
+ Alojzija OJSTERŠEK, osm.
+ Viktorija ZUPANČIČ, osm.
PETEK, 8..12., Brezmadežno spočetje sv. Device Marije
7.00: + Frančiška JURGL
10.30: Marija Gradec: + Franc in Amalija ULAGA, obl.
18.00: + Karl VIDALI, 5. obl., ter sorodstvo
+ Ida ŠANTEJ
SOBOTA, 9.12., sv. Valerija, mučenka
18.00: + Zvonko PLAHUTA, 30. dan
+ Jože ROZMAN, 30. dan
NEDELJA, 10.12., 2. adventna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Marija KLEZIN, obl., in Janez
+ Janez KOŠTOMAJ
10.30: + Franc, Marija in Danijel KRAJNC
+ Anton OJSTERŠEK, 10. obl., brat Anton, mama
Frančiška in v dober namen
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Adventni čas = naša priložnost
Beseda advent izhaja iz latinske besede »adventus«, ki dobesedno pomeni prihod. Advetni čas, ki ga danes začenjamo,
nas bo v prvem delu opominjal na Jezusov drugi prihod, drugi
del, čas pričakovanja praznovanja Jezusovega rojstva, pa nas
bo neposredno pripravljal na božič. V obeh primerih gre za
Jezusov obisk, Jezus nas bo obiskal! Taktično izkoristimo
prihodnje štiri tedne in se pripravimo na obisk …
Na posebne obiske ljudi, ki jih imamo radi in nas ne obiščejo
ravno vsak teden, se vedno pripravimo. Po navadi temeljito
počistimo hišo; jo pometemo, pomijemo, operemo zavese,
zamenjamo prte, na mizo postavimo svež šopek rož … Prav
tako se na obisk pripravimo v kuhinji; priskrbimo si najboljšo
hrano, ki jo potem pripravimo na svečan način. Hkrati je to
obdobje, ko odštevamo dni do Božiča, za vsakega izmed nas
izredna priložnost, da se na Jezusov obisk tudi osebno pripravimo. Jezus bo obiskal naše domove, a ne prišel na obisk,
kot pride na obisk za praznike kak sorodnik iz tujine. Jezus
bo naše domove obiskal po nas, zato mu moramo z notranjo
pripravo osebno omogočiti, da ga bomo primerno sprejeli.

V današnjem evangeliju Jezus ne samo svojim prvotnim
učencem, temveč tudi nam, kot pravi Štajer’c kliče: »Čujte!«
(Mr 13,37) Kaj naj bi »čuli«? Upokojeni zaslužni papež
Benedikt XVI. nam Jezusov klic razlaga kot: » … koristen
opomin, ki nas spomni, da življenje nima samo zemeljske
razsežnosti, temveč se razteza ‘onkraj’, kakor rastlina, ki klije
iz zemlje ter se odpira proti nebu. Kot razmišljujoča rastlina
bo vsak človek, obdarjen s svobodo in odgovornostjo, poklican, da bo dal obračun, kako je živel in kako je uporabljal
svoje sposobnosti. A jih je obdržal zase ali pa jih je uporabil
tudi za dobro sobratov.« Jezus nas torej spodbuja, da bi odgovorno in z veseljem uporabili vse naše moči in sposobnosti
za služenje in pomoč ljudem okoli nas. Moč in navdih za to
pa najdemo ravno v tesnem prijateljstvu z Bogom. Sv. Janez
Pavel II. nas je nekoč nagovoril, da moramo »živeti in delati
v času, in v srcu nositi domotožje po nebesih.« Misel svetnika nas še dodatno spodbuja, da čas na Zemlji izkoristimo
za delo – pomoč nam in drugim ter kvalitetno življenje, ki pa
ga prav delo posredno tudi omogoča. Pri vsem tem, pa mora
v naših mislih prevladovati nekoliko nevsakdanji, nadnaravni pogled: Božji otroci smo, naš končni dom je v Nebesih, a
moramo že čas na tem svetu čimbolj izkoristiti za konkretno
ljubezen do Boga in bližnjega.
Vsak izmed nas naj v adventu izkoristi možnost, ki nam je
dana, da poglobimo ljubezen do Boga in ljudi. V pomoč nam
bo, če si naredimo načrt, v katerem točno določimo čas, kdaj
in kako bomo molili – Bogu pripovedovali o naših načrtih,
željah, bolečinah in ga poslušali (lažje je v cerkvi, pred tabernakljem, kjer je živ Jezus navzoč na poseben način). Lahko
se potrudimo in se na sveto mašo dosledneje pripravimo in
res izkoristimo obhajilo, ko smo v tako tesnem stiku z živim
Kristusovim telesom! Okrepimo molitev rožnega venca, litanij, ali pa si poiščemo kakšno duhovno knjigo in jo dan za
dnem, do božiča počasi beremo. Starši in otroci pa se medsebojno spodbujajte k skupni molitvi v družini, še posebej
ob adventih vencih; molite za konkretne namene vaših družin
in vaših prijateljev, kličite Jezusa, da pride k vam in vas blagoslovi. Počasi lahko pričnemo razmišljati tudi o »čiščenju
našega srca«, o sveti spovedi. Raje si izberimo manj stvari, a
tiste delajmo vestno in iz ljubezni do Boga in željo po našem
poboljšanju. Pri vsem tem se vseeno ne zanašajmo preveč na
»lastne moči«, temveč v vse že vključujmo Jezusa. Udejan-

jenje sklepov v odnosu z Bogom pa nam bo pomagalo k živeti
ljubezni do ljudi okoli nas. Tudi na področju odnosov si zadajmo načrt, kje in s kom se lahko jaz izboljšam. Molimo za vse
te ljudi in bodimo še bolj zavestno pripravljeni kdaj raje stopiti
korak nazaj. Za materialno pomoč imamo veliko možnosti, po
božiču bo tudi t. i. trikraljevska akcija, na katero lahko mislimo, tako da že zdaj pričnemo počasi pripravljat prispevek za
potrebe misijonov s slovenskih misijonarjev. A večkrat je od denarne pomoči še potrebnejša duhovna, osebna pomoč. Bodimo
vsaj malo Jezus drug drugemu – pogovarjajmo se, poslušajmo
se, vzemimo si čas drug za drugega – mož za ženo, žena za
moža (lahko gresta ponovno na zmenek :), starši za otroke,
vnuki za dedke in babice. Zadajmo si kak jasen cilj, koga lahko
obiščemo, ali komu lahko posvetimo več časa.
Trud za ljubezen Boga in sočloveka, v konkretnih primerih, kot
smo jih opisali zgoraj, izraža čuječnost, ki jo od nas hoče Jezus, a ne, da bi On uveljavljal »svoj prav«, temveč da nam bi
pomagal do kvalitetnejšega in lepšega življenja (že na Zemlji
in kasneje v Nebesih) – ki smo ga vredni in zmožni doseči!

-----------------------------V oznanilih do božiča bodo objavljene nekatere zgodbe in
razmišljanja iz knjižice Jezus Kristus - središče časa, adventnega koledarja za družine:
1. ADVENTNA NEDELJA - ETIOPIJA
»Pazite in čujte, ker ne veste, kdaj je ta čas!« (Mr 13,33)
Dragi otroci! Pred leti smo Slovenci pomagali zgraditi šolo na
misijonu v Gambeli v Etiopiji. V letošnji Pustni sobotni iskrici
Radia Ognjišče smo zbrali za hrano otrokom v tej šoli. Novinar
Jure Sešek pa je pred to akcijo obiskal Etiopijo, in povedal nekaj zanimivega o njihovem štetju časa:
»Tukaj namreč dan začnejo šteti ob 6. uri zjutraj! Ja, logično,
takrat, ko vzide sonce! Ko je naša ura kazala petnajst minut čez
osmo, je tista, na roki domačega bogoslovca, kazala petnajst
čez drugo. Ure merijo drugače od nas. Preprosto so izračunali,
da se dan blizu ekvatorja skozi vse letne čase deli na polovici.
Noč in dan. Dvanajst ur so namenili dnevu, dvanajst noči. Tako
sta kazalca navpično poravnana ob zori, vajo ponovita ob zahodu sonca. Pa gre!
Hmmm, ampak, kako je z letnico? Ja, to je pa še bolj zapleteno
vprašanje. Mi smo v letu 2017, kaj pa oni? So taki, ki pravijo,
da smo v letu 2010! Novo leto praznujejo 12. septembra, božič
pa v začetku januarja. Ko smo lani obiskovali šole, smo na robu

table, veste, kot na zavihku zvezka, opazili datum, denimo: 2.
12. 2009! Ja, drugače štejejo leta. Tam nekje v zgodovini se je
enkrat zgodilo, da smo pri nas začeli upoštevati gregorijanski
koledar, ampak Etiopija je rekla: ‘Ne, zakaj bi šli na novo?
Mi se bomo držali starega štetja.’ In tako danes pravijo, da
se je Jezus rodil pred 2010 leti. Pa to še ni vse! So bile šole,
kjer smo namesto 2. december, videli zapis: 23. 3. 2009! Na
isti dan! Ampak ta 3 ni marec, ne! Tudi mesece štejejo in jih
imenujejo po svoje.«
Hmm … res so v Etiopiji posebni, kaj ne? Toda najbolj je
poseben tisti nalezljiv nasmeh na njihovih obrazih, ki ga
srečaš skoraj vsepovsod. Niti revščina in lakota jim ga nista
odvzeli. Za iskren nasmeh in vesel pogled imajo vedno čas!
Imejmo ga tudi mi!
SOBOTA 1. adventnega tedna - IZRAEL
»Pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Grede oznanjajte: »Približalo se je nebeško kraljestvo« (Mt 10,6) Za Izrael
in Jude ste verjetno vsi že slišali iz beril pri maši. Danes je
sobota in sobota je zanje dela prost dan. Jezus je po materi
Mariji judovskega rodu. Kaj mislite, kako je Jezus štel čas?
Tako kot Judje, seveda. S. Milena Zadravec, ki je bila misijonarka v Jeruzalemu, pripoveduje: »Judje imajo čisto svoj
koledar in svoje praznike. Ravnajo se po lunarnem teku časa
in ne po sončnem, kot mi. Njihovo novo leto, ki mu rečejo
Roš Hašana, se je letos začelo 21. septembra in je leto – ne
boste verjeli: 5778! Prvi novoletni dan ima tri imena: ‘Dan
zvoka’ (Yom teru’ah), ‘Sodni dan’ (Yom ha-din) in ‘Dan spomina’ (Yom hazikkaron). Spominja na dan stvarjenja sveta
in ga razumejo kot rojstni dan zemlje in človeštva. Na mizi
pri Judih ne sme manjkati jabolka ali granatnega jabolka v
medu. Gostom ga postrežejo z voščilom: ‘Naj bo novo leto
sladko kot med, naj se uspeh in dobra dela množijo kot semena granatnega jabolka …’
Vas zanima, kako je čez leto? S. Milena pojasnjuje: »Čez vse
leto imajo res veliko praznikov. V svetem mestu Jeruzalem,
kjer skupaj živijo Judje, kristjani in muslimani, so prazniki
po eni strani velika težava. Šefi v službah morajo upoštevati
praznike vseh treh velikih verstev, kar jim povzroča obilo
preglavic. Slediti samo enemu je tvegano, saj si zaznamovan
kot svojeglav. Ustreči vsem dijakom, študentom in zaposlenim pa je zopet zelo težko. Po drugi strani pa je nekaj, kar bogati in popestri življenje: če so ob sobotah v judovskih četrtih

