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ČUJTE, KER NE VESTE, KDAJ PRIDE ČAS

Čuječnost je beseda, ki jo neradi slišimo, mlajši rod niti ne ve, kaj ta
beseda pomeni. Gre za opozorilo glede stvari, ki jih nimamo pod nadzorom.
Tega se bojimo in zato raje odklanjamo misel na to, kaj bo prišlo, ko nam
bodo pošle moči, ko ne bomo sposobni nadzirati samega sebe, svojih bolezni,
strahov, dvomov, želja. Beseda izraža prav to: pripravi se na situacije, ki jih
nimaš pod nadzorom. Sodobnik pa meni, da je vsemogočen, da ima vse pod
nadzorom, da se mu ni treba ničesar bati. Kako si znamo lagati, mnogi so celo prepričani,
da se ne motijo, ko drobne laži postajajo resničnost, ki jih trenutno zadovolji. Zakaj bi se
obremenjevali s stvarmi, ki se še niso zgodile! Kdo nas bo rešil te zaljubljenosti vase, kdo nas
bo streznil, da si bom priznali: „Tako ne gre naprej.«
Evangelist Marko nam prvo nedeljo v adventu piše: „Tisti čas je Jezus rekel svojim
učencem: ‚Čujte, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar - zvečer, opolnoči, ob petelinjem
petju ali ob zori - da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem:
Čujte!‘“
Zakaj je zapisal tako resno svarilo? Se moramo res bati Jezusovega ponovnega prihoda?
Se moramo bati srečanja z Bogom ob našem zemeljskem odhodu? Očitno da. To predvsem
velja za tiste, ki mislijo, da se bodo že kako odkupili? Prepričanje, da se bomo že kako znašli,
je zmotno. Sedaj je namreč pravi trenutek, da naredimo kaj dobrega zase in da že sedaj
začnemo uživati polnost svojega življenja. Kaj je treba storiti?
Čuječnost ni v tem, da se bojimo in da čim več ur preživimo na kolenih v molitvi.
Molitev je potrebna, ker nas osvobaja naše samozadostnosti in nam prinaša notranji mir. Ko
doživimo pomiritev v Bogu, pa je treba stopiti v akcijo. Božji mir je treba deliti z drugimi
in prinašamo ga lahko le s konkretnimi dejanji dobrote, ljubezni, usmiljenja, odpuščanja.
Prava čuječnost je v tem, da opaziš stisko drugega in ne ostaneš ravnodušen.
Adventni čas je lepa priložnost, da se prebudimo, da zahrepenimo po Bogu in ga začnemo
vztrajno iskati. Ponovno je treba odkriti svoje središče in prepoznati lastno podobo. Kako
živim? Kaj me plaši, da se bojim prihodnosti? Se moje življenjske sanje uresničujejo, ali sem
vedno bolj zbegan? Ko se bom osredotočil na svoje jedro, bom hitro odkril kaj mi manjka
in srečal se bom s svojim Stvarnikom, ki me nagovarja in mi skuša dopovedati, kaj moram
narediti, da se bova za božič spet srečala in se pozdravila kot prijatelja.
župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
1. adventna nedelja
3. december
yy Danes je 1. adventna nedelja. Godujeta Evlalija, devica in mučenka ter Gregor III., papež.
yy Z današnjo nedeljo se začenja adventni čas, štiritedenska priprava na božič. Kar precej mamic in otrok se je v petek
zbralo na delavnici, kjer so delali adventne venčke. Moniki Košir in njenim sodelavcem se zahvaljujem za pobudo
in organizacijo. Naj ti venčki ne bodo le lepa slovenska tradicija, ampak priložnost, da se družina zbere k skupni
večerni molitvi. Otrokom razlagajte lepoto tega običaja, da bodo videli smisel te duhovne priprave na božič.
yy V sredo nas bo med nami veliki dobrotnik otrok, sveti Miklavž, ki mora obiskati veliko otrok in se zato priporoča za prostovoljne prispevke. V našo cerkev bo prišel ob 15.00. Lepo je, ko z otroki podoživljamo tudi svoje
otroštvo in se spomnimo, kako smo mi pričakovali Miklavža. Zato je dobro, da se o tem pogovarjate ter skupaj
odkrivate dobroto in ljubezen tega svetnika.
yy V četrtek je Brezmadežno spočetje Device Marije. To sicer ni zapovedan praznik, a vas kljub temu vabim k sveti maši,
da se bomo spomnili Marijine vloge v zgodovini odrešenja. Bog jo je že pred njenim rojstvom obvaroval izvirnega
greha, ker se ne bi spodobilo, da bi Jezusova mati bila omadeževana. Krst, ki izbriše Adamovo krivdo, je namreč
nastopil šele po Jezusove krstu. Voda ne mora odvzemati grehov, zato prejemamo krst z vodo in Svetim Duhom.
yy Apostolska spodbuda: Kakor hitro so otroci rojeni, začenjajo skupaj s hrano in nego sprejemati kot dar tudi ljubezen, ki jih potrjuje kot duhovna bitja. Dejanja ljubezni so podaritev osebnega imena, posredovanje jezika, sporazumevanje s pogledi, svetloba smehljajev. Tako se učijo, da lepota vezi med ljudmi objema našo dušo, išče našo
svobodo, sprejema drugačnost drugega, ga priznava in spoštuje kot sogovornika. In to je ljubezen, ki prinaša iskro
Božje ljubezni! Otrok ima pravico biti deležen materine in očetove ljubezni; oba sta potrebna, da lahko otrok celovito in skladno zori. Pri tem ne gre za med seboj ločeno očetovo in materino ljubezen, temveč tudi za ljubezen med
njima, ki jo otrok doživlja kot vir lastnega bivanja, kot zavetno gnezdo in kot temelj družine. Sicer se zdi, kakor da
bi bil otrok ponižan samovolji kot prepuščena lastnina. Oba, mož in žena, oče in mati sta sodelavca ljubezni Boga
Stvarnika in njena razlagalca. Svojim otrokom kažeta Gospodov materinski in očetovski obraz. (172)
yy V župnišču je na razpolago nov Marijanski koledar za leto 2018. Cena je 2,5 €.
yy V mesecu decembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
1. adventna nedelja
3. december
730 Tenetiše
za + Marjano Šenk (obl)
830
za župljane
Ponedeljek
Janez Damaščan, cerkveni učitelj; Barbara, mučenka
4. december
1730
za + Barbo in vse ++ Vogarjeve
Torek
Sava (Saba), opat; Filip Rinaldi, duhovnik
5. december
1730
za vse ++ Jurjeve
Sreda
Nikolaj (Miklavž), škof; Apolinarij Tržaški, mučenec
6. december
1500
miklavževanje
1730
za + duhovnika Franca Levstka
Četrtek
Ambrož, škof in c. uč.; Marija Jožefa Rossello, red. ustan.
7. december
1730
za + Vetrovega Joža
Petek
Brezmadežno spočetje Device Marije; Makarij, mučenec
8. december
1730
za + Edota Bečana, dar sosedov
Sobota
Peter Fourier, red. ustan.; Valerija, mučenka
9. december
1900
za + Petra Kuharja
Nedelja
2. adventna nedelja
10. december
730 Tenetiše
v čast Materi Božji za zdravje
830
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov
čiščenje in krašenje Trstenik –
9. december
Tenetiše –

