
ZDAJ JE NAŠA REŠITEV BLIŽE KAKOR TAKRAT, KO SMO VERO SPREJELI
Življenje si lahko predstavljamo kot dolg proces, ki ima vzpone in padce, uspehe 

in poraze, bujno domišljijo in trdo resničnost. Ta proces se nikoli ne konča in na 
koncu mnogi rečejo z neko grenkobo v svojem srcu: „Ostal sem sredi poti, sanje 
se niso uresničile!“ Takšni občutki nam niso tuji, kajti vsakdo, ki je naredil načrt, 
da se bo skušal čim bolj približati svoji idealni podobi, opazi toliko nedoslednosti, 
da začne dvomiti o uspehu svojega načrta. To ni niti tako slabo: kdor se trudi, da bi 
čim bolj spoznal samega sebe, bo sicer vedno bolj napredoval, a hkrati se bo tudi 
vedno bolj zavedal svoje majhnosti pred Bogom. In tako je prav: čim bolj se trudiš, 
toliko bolj obvladaš svoj napuh, si vedno bolj skromen in hkrati mehek ter strpen do drugih. Zato v tem 
duhovnem procesu ne smemo obupati, ampak pogumno gledati naprej. To je imel v mislih tudi apostol 
Pavel, ko je pisal kristjanom v Rimu: „Bratje in sestre, poznate čas, v katerem smo. Ura je že, da se zbudite 
iz spanja, zdaj je naša rešitev bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli.“

Rimski skupnosti kristjanov ni bilo lahko, ker jih je obdajala množica božanstev in hkrati so se morali 
soočati z veliko brezbrižnostjo glede tega, v kaj naj bi meščani verovali. Bili so prepričani, da si vsakdo 
lahko po svoji volji izbira v kaj bo veroval, samo da s tem ne bo oviral svojega soseda in s svojo izbiro 
ne bo proti tistim, ki drugače mislijo. Lahko verjameš v marsikaj, samo, da tvoja vera ne bo v nasprotju 
s prepričanjem cesarja in njegovih najbližjih. Kako sodobno se to sliši, ker danes ni nič drugače: „Delaj, 
kar ti je volja, samo mene pusti na miru!“ Ko pa bolj natančno pomislimo, kaj se skriva v ozadju, nam ne 
sme biti vseeno: takšno mišljenje je pogubno in človeka uspava v njegovi brezbrižnosti. To je apostol Pavel 
dobro zaznal, zato je naslovljence svojega pisma posvaril: „Ura je že, da se zbudite iz spanja!“ Kot velikokrat 
preizkušan in do določene mere kar dobro utrjen kristjan, si Pavel ni mogel zatiskati oči pred resnico, 
da je naše odrešenje že tukaj in sedaj. Božja obljuba o odrešeniku, ki bo ponovno vzpostavil zavezo med 
Bogom in padlim človekom, se je že uresničila. Jezus je prišel na zemljo kot Bog in človek med izvoljenim 
narodom, ki mu je bila dana obljuba. Ta narod naj bi prvi spoznal in tudi doživel Božjo ljubezen na še 
bolj konkreten način kot je to bilo v Stari zavezi. In vendar ravno ta narod ni sprejel Jezusa za svojega 
odrešenika, zato so bili k odrešenju poklicani še drugi neodrešeni, vsi ljudje dobre volje. To smo vsi mi, ki 
smo s krstom vstopili v Božje kraljestvo. Zato je zdaj „naša rešitev bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli“.

Kako globoka resnica za čas, ki ga začenjamo. Advent je čas pričakovanja, da se bo ta obljuba izpolnila 
v vsej polnosti. Zato smo budni, kajti zdaj ni več časa za spanje, ampak za trdo delo: „Noč se je pomaknila 
naprej in dan se je približal. Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje svetlobe. Živimo pošteno, 
dnevu primerno!“ župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 1. adventna nedelja 27. november
yy Danes je 1. adventna nedelja. Godujejo Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije ter Marija s čudodelno svetinjo. 
yy Prva nedelja v cerkvenem letu nas vabi k letošnji pripravi na božič. Veseli december se je po mestih že začel, a 
nakupi niso najpomembnejši, kajti samo duhovna priprava pusti v našem življenju prave posledice, da nas po 
praznikih ne boli glava in srce ne ostane prazno. Jezus želi, da se na njegov rojstni dan pripravimo s prenovlje-
nimi srci, zato smo se na zadnji seji ŽPS zmenili, da bomo z letošnjim adventom več pozornosti namenili prav 
vsebini. Ob Marijinem oltarju bo postavljen oglasni pano, kjer bodo na razpolago zgibanke z vsebino poglab-
ljanja vere in na kratko obdelane pedagoške teme o družinskem življenju in vzgoji otrok. Nova tema z versko 
vsebino bo dodana vsak mesec, pedagoške teme pa vsakih štirinajst dni. Cerkev je čez dan vedno odprta, zato 
bo vedno priložnost, da se ustavite, prelistate posamezno zgibanko in, če vam je všeč, si jo vzamete domov in 
jo morda priporočite tudi svojim prijateljem in znancem.
yy V adventnem času postavimo adventni venček s štirimi svečkami. Naj ima ta simbol vidno mesto v naših 
stanovanjih in naj vsak zvečer zbere vse družinske člane k skupni molitvi. Prižiganje svečke naj bo priložnost, 
da si preberemo kakšno misel. Otroci bodo ta teden dobili adventni koledar. Letos bodo šli na pot proti Betle-
hemu preko Madagaskarja. Njihov vodič bo Jure Sešek z Radia Ognjišče. Njegovi vtisi s potovanja po Mada-
gaskarju bodo lepa duhovna spodbuda v pripravi na božič. Želim vam, da si naredite lepe duhovne večere.
yy V zadnjih oznanilih sem omenil, da bo letos miklavževo obdarovanje potekalo drugače. Obdarovali bomo vse 
otroke do vključno 3. razreda osnovne šole in otroški zborček. Zato smo v obeh cerkvah postavili škatlo ali 
pa košarico za prostovoljne prispevke. Sredstva zbiramo do Miklavževega prihoda, ki bo naslednjo nedeljo, 4. 
decembra ob 14.00 popoldne. Iskrena hvala za vsak vaš prispevek.
yy V soboto, 3. decembra bo popoldne ob 14.00 srečanje za vse tiste, ki želijo postati novi ministranti ali mini-
strantke. Začeli bomo s pripravo novih ministrantov, ki jih bomo potem sprejeli med redne ministrante na 4. 
adventno nedeljo. Naši dosedanji ministranti se že veselijo novih kandidatov in jim želijo vsestransko poma-
gati pri spoznavanju ministrantske službe.
yy Ta teden začnemo z rednimi tedenskimi mašami v kapeli župnišča. Tako nam bo pri mašah bolj toplo. V sobo-
to in nedeljo pa bodo maše redno v župnijski cerkvi.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah. V četrtek in petek bo pol ure pred mašo 
molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim.
yy V župnijski pisarni so na razpolago CD-ji koncerta komornega zbora Slovenske filharmonije. Cena je 10€. 
Prav tako lahko dobite novi Marijanski koledar za leto 2017. Cena je 2€.
yy V mesecu decembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

1. adventna nedelja – nedelja Karitas
za + mami Milko Bohinc (obl.)
za + Francko Lombar

27. november

Ponedeljek
1730

Katarina Labouré, redovnica; Jakob iz Marke, pridigar
za + Edota Bečana, dar sosedov

28. november

Torek
1730 

Filomen, mučenec; Radogost, škof
za + Doro Štefe (obl.)

29. november

Sreda
1730

Andrej, apostol; Friderik, eremit
za + Andreja Perčiča

30. november

Četrtek
1730

Karel de Foucauld, redovnik; Marija Klementina, muč
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov

1. december

Petek
1730

Bibijana (Vivijana), mučenka; Kromacij, škof
za + Marjana Kikelj, dar sosedov z Orl

2. december

Sobota
1900

Frančišek Ksaver, misijonar; Sofonija, prerok
za vse ++ Andrejčkove

3. december

Nedelja
730 Tenetiše
830

2. adventna nedelja
za + Marjano Šenk (obl.)
za + Barbaro in Štefana Urbanca

4. december

čiščenje in krašenje Trstenik – Javornik Mija
Tenetiše – 

3. december


