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Advent – usposabljanje za življenje  
Advent je več kot tedni pred svetim večerom. Advent je priprava na 

življenje, je hrepenenje, upanje in pričakovanje. In naj nam pomaga tudi 

misel papeža Frančiška mladim v tem letu mladih. To velja prav tako vsem 

mladim po srcu: »Mladi, ne zavrnite najboljšega od vaše mladosti, ne 

opazujte življenja z balkona. Ne zamenjujte sreče s kavčem in ne živite vsega 

svojega življenja pred zaslonom. Tudi ne postanite žalostna predstava 

zapuščenega avtomobila. Ne bodite zaparkirani avtomobili, rajši pustite 

sanjam vznikati in sprejemajte odločitve. Tvegajte, tudi če se boste zmotili. 

Ne preživljajte življenja z uspavano dušo in ne glejte sveta, kakor da bi bili 

turisti. Dajte se slišati! Odvrzite strahove, ki vas hromijo, da ne postanete 

mumificirani mladi. Živite! Izročite se najboljšemu od življenja! Odprite 

vrata kletke in odletite! Prosim vas, ne upokojite se predčasno«. 

Papež tudi vse vabi, naj ne živimo plitko življenja, ki zamenjuje lepoto z 

videzom. »Rajši se učite odkrivati lepoto v delavcu, ki se vrača umazan in 

neurejen domov, a vesel, da je zaslužil kruh svojim otrokom. Nenavadna 

lepota je v občestvu družine, zbrane ob mizi, in v kruhu, razdeljenem z 

velikodušnostjo, čeprav je kosilo na mizi borno. Lepota je v ostareli ženi 

razpuščenih las, ki vztraja ob bolnem možu in ga neguje preko svojih moči 

in svojega lastnega zdravja. Lepota je v zvestobi parov, ki se ljubijo v jeseni 

življenja, čeprav je že minila pomlad zaročne dobe, v starčkih, ki se držijo za 

roke med sprehodi. Zadaj za videzom ali za modno estetiko je lepota v vsakem 

moškem in vsaki ženski, ki živi z ljubeznijo svojo osebno poklicanost, v 

zastonjskem služenju skupnosti, domovini, v velikodušnemu prizadevanju za 

srečo družine … Kajti življenje, ki nam ga Jezus podarja, je zgodba ljubezni, 

Mladi, ki vas Gospod ljubi do konca, imate neskončno vrednost, saj ste bili 

odrešeni s čudovito Kristusovo krvjo!« 

Vsem želim poglobljen adventni čas, vesele božične praznike, ki naj 

osvetljujejo tudi leto 2020! 

Luč je tu. Čaka, da jo ponudim bližnjemu in z 

njenim plamenom zanetim mir. Vendar se 

bojim … Česa se bojiš? Strah me je, da moj 

plamen ni dovolj velik in jaz nisem dovolj 

dober, da ga ponudim drugim. Kako naj jim 

stopim naproti, ne da bi me odrinili od sebe? 

Kaj, če zaradi mene zavrnejo plamen in mir, ki 

ju prinašam? Res je, da nikoli ne boš dovolj 

dober za vse. A zakaj bi te to ustavilo? Kako naj 

bi me ne ustavilo?  Nikoli ne moreš ugajati 

vsem, a zame boš vselej dovolj dober, ker te 

imam rad. Ko to sprejmeš in v svetlobi 

plamena pogledaš sočloveka, vidiš, da je tvoj 

brat in ne nasprotnik, tvoja sestra in ne sovražnica.  Naj potem še gorim? Vedno. 

Samo z lučjo lahko preženeš temo in samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Molitveni namen papeža Frančiška za adventni čas 2019 je prošnja za lepo 

prihodnost najmanjših: 

Oče naš ... Zdrava Marija … 

Vsak odrinjen otrok, vsak otrok, s katerim se grdo ravna, vsak zapuščen otrok, 

vsak otrok brez šole, brez zdravstvene oskrbe, je krik, ki se vzpenja do Boga. V 

vsakem od njih je Kristus, ki je prišel na naš svet kot nezaščiten otrok. Kristus je, 

ki nas gleda v vsakem od teh otrok. Molimo, da se vsaka država odloči sprejeti 

potrebne ukrepe, da bo prihodnost otrok prioriteta, še posebej prihodnost tistih 

otrok, ki danes trpijo. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dobri Bog, rad pojem adventne pesmi in poslušam besede preroških obljub. 

Toda včasih gredo pesmi in besede mimo mene in se me 

ne dotaknejo. Daj, da bodo tvoje besede vstopile v moje 

srce in ga bodo odprle miru, ki si ga ti obljubil, ljubezni, 

ki jo ti prinašaš na svet, odrešenju, ki ga ti podarjaš, in 

modrosti, ki se od tebe razliva na nas. Adventni čas naj bo 

čas odrešenja za našo družbo. Sveče, prižgane na 

adventnem vencu, naj ožarjajo tudi brezbrižna srca. Pošlji 

svojo tolažbo obupujočim. Tvoj mir in tvoja pravičnost naj 

vzcvetita na naši zemlji, po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen.  
B. Rustja, Zgodbe za advent in božič  



                         

Odločimo se za Jezusa in živimo evangelij 
 

»Marija Božja mati, je ponižna Gospodova dekla. 

Kot žena je bila skupaj z učlovečeno Božjo Besedo 

od vekomaj vnaprej določena za Božjo mater in je po 

sklepu Božje previdnosti postala mati Božjega 

Odrešenika. Njena ponižnost in velikodušnost jo je 

razpoložila, da je Kristusa spočela, ga rodila, ga 

hranila, ga v templju darovala Očetu in skupaj z 

umirajočim Sinom pod križem trpela. S pokorščino, 

vero, upanjem in gorečo ljubeznijo je na edinstven 

način sodelovala pri Odrešenikovem delu za 

obnovitev nadnaravnega življenja v dušah. Njeno 

sredništvo še vedno traja. V svoji materinski ljubezni 

se zavzema za nas, ki še potujemo ter smo v 

nevarnostih in stiskah, dokler ne bomo prišli v blaženo domovino,« so zapisali v 

Glasniku Kraljice Miru.  Posnemajmo njene kreposti in začnimo na novo, 

postopoma, korak za korakom! (M. Kašman) 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nihče na tem svetu ni brez družine; Cerkev je dom in družina za vse, posebej za 

tiste, ki se mučijo in nosijo težka bremena.  (Sv. Janez Pavel II.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ob skorajšnjem koncu leta 2019 se zahvaljujem vsem sodelavcem pri 

bogoslužju: ključarjema, ministrantom, bralcem Božje besede, pevcem, 

zborovodkinji in organistki, članom Rožnovenske bratovščine. Hvala 

katehistinji, članom ŽPS in ŽGS ter sodelavcem pri župnijski Karitas. Hvala 

animatorjem oratorija. Bog povrni vsem, ki skrbite za urejenost in 

krašenje cerkve, župnišča in okolice. Hvala tudi vsem drugim 

sodelavkam in sodelavcem. Hvala za darove za cerkev, za sv. 

maše, za vse predloge, ideje in za tihe molitve in žrtve. Bodimo 

tudi v novem letu dobri sodelavci v Gospodovem vinogradu! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ne, ne želim ti, da bi bil obvarovan vsakršnega trpljenja, 

da bi ti vsak prihodnji dan prinašal samo cvetje, da ni se nobena grenka solza ne 

potočila po tvojem licu, da nikoli ne bi izkusil bolečine, 

 kajti – mar se ne more srce v solzah očistiti, v trpljenju postati plemenitejše? Bolečina 

in stiska te družita z Marijo in Otrokom, ki ti z nasmehom obdarjata zaupanje in 

tolažbo. 

Veliko bolj ti želim, da bi vedno ohranil v srcu hvaležnost in dragocene spomine na 

lepe dni v tvojem življenju.  
(stara irska božična modrost) 

 

VABILA: 
➢ Priložnost za adventno spoved bo na tretjo adventno nedeljo, 15. 12., ob 

10. uri (pol ure pred sv. mašo). Z nami bo g. Tadej Legnar, župnik iz 

Vuzenice (dekanijski duhovniki se bomo po župnijah menjali). Izkoristimo 

milostni adventni čas in pripravimo srca za Gospoda, ki prihaja, in nas kliče 

iz teme v svetlobo, od laži k resnici, iz smrti v življenje.  

➢ Luč miru iz Betlehema bodo skavti prinesli na 4. adventno nedeljo. Na 

razpolago bodo sveče, da boste lahko plamen miru nesli na svoje domove.  

➢ Obisk bolnikov na domu bo v ponedeljek, 23. 12. Prav je, da bolnim, ki ne 

morejo v cerkev, pred prazniki omogočimo, da prejmejo zakramente. Če še 

kdo želi obisk, naj sporoči.  

➢ 24. december: Na sveti večer nas bo v polnočnico ob 24. uri uvedla 

božičnica, ki se bo začela 20 minut prej in jo bodo pripravili mladi. 

➢ Na BOŽIČ, slovesni praznik, bo sv. maša ob pol enajsti uri. 

➢ Na praznik sv. Štefana (tudi dan samostojnosti in enotnosti) blagoslavljamo 

sol in vodo. Po sv. maši (ki bo ob 10.30) bo blagoslov konj. Povabljeni. 

➢ 28. december: NEDOLŽNI OTROCI. Ta dan je tudi narodni dan molitve 

za nerojeno človeško življenje.  

➢ Na praznik Svete družine, 29. 12., bo blagoslov otrok. Povabljene tudi 

družine, ki ste letos imeli krst otroka (teh je bilo 7). 

➢ 1. 1., novo leto – dan miru: pri sv. maši se bomo zahvalili za vse dobro in 

prosili za Božje varstvo v novem letu.  

➢ Na praznik sv. Treh Kraljev (6. 1.) bomo zaključili adventno akcijo 

OTROCI ZA OTROKE. Trikraljevski koledniki se bodo morda tudi letos 

ustavili pred praznikom Treh kraljev na naših domovih po župniji ter prinesli 

bogato sporočilo in blagoslov.   

➢ Jezusov krst (12. 1.) je praznik zahvale Bogu za zakrament božjega 

otroštva.  

➢ Ministrantska olimpijada naše dekanije bo 25. januarja na Muti. Zahvala 

ministrantom za služenje pri oltarju. 

o Povabljeni v prihajajočem letu na bogato velikonočno romanje na Češko od 

16. do 18. aprila 2020, skupaj z agencijo Aritours. Obiskali bomo glavne 

romarske kraje, kot so PRAGA, VELEHRAD, SVATA HORA in BRNO … 

Več informacij dobite v župnišču. 
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