
BODITE BUDNI, KER NE VESTE, KATEREGA DNE PRIDE VAŠ GOSPOD
Novo cerkveno leto nas spet postavlja pred odločitev: bomo zavrgli vse, kar je 

staro in preživelo ter svojemu življenju dali novi zagon, novo svežino in predvsem 
pravo smer? Adventni čas je vedno novi izziv, da se zavemo, kje smo in kam bi radi 
prispeli. Veseli december nas s svojimi ponudbami zavaja in bi nas rad spravil na 
stranski tir, da bi z nakupi zapolnili notranjo praznino. Nekaj trenutkov smo sicer 
zadovoljni, potem pa se razočaranje še poveča: življenjskega smisla nam namreč ne 
dajo izdelki z nakupovalnih polic, ampak le tisti, ki je večji od nas, večno živi, je neskončen, vsemogočen 
in vseobsežna dobrota.

»Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod!« nas v začetku adventa opominja 
evangelist Matej. Budnost ali čuječnost je človekova drža, ko je skrajno pazljiv, skrben in oprezen, skratka, 
ko je na preži, da ga sovražnik ne bi presenetil. Napoved o Jezusovem ponovnem prihodu je sporočilo 
o dogodku, o katerem nihče ne ve, kdaj se bo zgodil in kašne bodo posledice. Jezus nas zato svetuje 
opreznost, kajti prišel bo iznenada, postal bo sopotnik in prepoznal ga bo le tisti, ki bo pozoren, odprtih 
oči, ki ne pričakuje križem rok, ampak se tudi sam trudi, da bi se Božje kraljestvo uresničilo v vsej polnosti.

Kako lahko opredelimo vmesni čas, ko čakamo na Jezusov ponovni prihod oziroma kakšne so 
konkretne oblike budnosti in čuječnosti? Živimo v času, ko naj bi prišlo do spreobrnjenja in do nove 
gorečnosti vseh, ki se opredeljujejo za verne in bogaboječe. Večnost, o kateri sanjamo, je treba živeti 
že sedaj. Samo sedaj je najugodnejši čas, da nekaj naredimo za prečiščevanje svoje notranje vsebine, za 
metanje pravih polen na ogenj, ki se mora ponovno razplamteti in uničiti vse, kar je staro, neuporabno 
in mrtvo v našem življenju. Zakaj je potreben ta proces, ki se ga vsi bojimo, ker podira vse, kar smo 
udomačili, na kar smo se navadili in kar nam prinaša nek lažen mir in prepričanje, da smo se že dovolj 
naprezali in lahko počivamo?

Samo Božja milost, ki je kot nov ogenj, ki se mora razplamteti in spreobrnjenje, ko začnemo drugače 
razmišljati in svoje življenje dojemati v kategorijah, ki so ugodne za vse udeležence, zame in za moje 
sogovornike in sopotnike, samo to nas vodi iz teme k luči, iz stanja greha v stanje milost, ki nam odpira 
drugačno prihodnost. S Kristusovim prvim prihodom se je noč umaknila in dan se je približal, zato sedaj 
živimo v času, ko morajo biti naša dela drugačna, prežeta s pravo ljubeznijo, brez zavisti, koristoljubja, 
iskanja privilegijev in prvih mest. Že sedaj živimo v času, ko imamo istega nebeškega Očeta, že sedaj nas 
druži pravo bratstvo, prijateljstvo in medsebojno zaupanje. Jezusov ponovni prihod bo samo pika na i, 
dovršitev vsega, kar e živimo, verujemo in upamo. Že sedaj smo otroci luči in ne teme.
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Nedelja 1. adventna nedelja 1. december
yy Danes je 1. adventna nedelja in začetek cerkvenega leta. Danes godujeta: Edmund Campion, mučenec in 
Karel de Foucauld, redovnik.
yy Danes je 1. adventna nedelja in začetek štiritedenske priprave na božič. To ni le čas obujanja spomina na Jezusov 
prvi prihod, ampak je bolj v ospredju duhovno rojstvo, ko naredimo prostor za Jezusa v svojih srcih in hkrati 
pričakujemo Jezusov ponovni prihod ob koncu sveta. Adventni čas je tudi nov začetek, saj se 1. adventno nedeljo 
začne novo cerkveno leto. Liturgična barva je vijolična in pomeni spokornost. Pri mašah poslušamo berila, ki 
napovedujejo prihod odrešenika, v evangelijih pa poslušamo poročila o delovanju Janeza Krstnika, ki je Jezusu 
pripravljal pot. Tipičen simbol adventa je adventni venec s štirimi svečami. Vsak teden prižgemo eno svečo 
več in s tem simbolično pokažemo, kako se Kristus, naš odrešenik, ki bo premagal temo, vedno bolj približuje.
yy Otroci so ta teden pri verouku prejeli Adventni koledar. Letos je zgodbo za vsak dan napisala Berta Golob. 
Odkrivali bomo slovenskega misijonarja Ignacija Knobleharja, ki je misijonaril v Egiptu ob reki Nil. Zgodbe 
so napisane za otroke in starejše. Najlepše je, če jih doma berete vsi skupaj, se ob prebrani vsebini pogovorite, 
otroci pa so povabljeni, da sproti vržejo privarčevani denar v šparovček, ki ga bodo na praznik Svetih treh 
kraljev položili k jaslicam in s svojim darom nasitili nekaj lačnih otrok v Afriki.
yy Miklavž bo obiskal naše otroke na svoj go, 6. decembra ob 16.00. Obiskal bo veliko otrok, zato se priporoča, 
da mu s prostovoljnimi prispevki pomagamo pripraviti darila. Ob izhodu iz cerkve košarica je košarica za 
prostovoljne prispevke. Hvala za vsak vaš dar.
yy Zima se približuje, dnevi so bolj hladni, zato bodo od jutri naprej delavniške svete maše v župnijski kapeli, kjer 
bo bolj toplo.
yy V župnijski pisarni, v Tenetišah pa v zakristiji, je na razpolago Marijanski koledar za leto 2020. Cena je 2,50 €.
yy V mesecu decembru je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

1. adventna nedelja
za + Marijano Šenk
1. za + Tončko in Andreja Škofica
2. za + Viktorja Javornika

1. december

Ponedeljek
1800

Bibijana (Vivijana), mučenka; Kromacij, škof
1. za + Zdravka Sirca in Angelo Zaplotnik
2. za + Janeza in Justino Perčič (obl.) ter vse ++ Cudermanove

2.  december

Torek
1800 

Frančišek Ksaver, misijonar; Sofonija, prerok
za  + Ano in Vinka Perčiča

3. december

Sreda
1800

Janez Damaščan, duhovnik in c. uč.; Barbara, mučenka
za zdravje

4.  december

Četrtek Krispina (Pina), mučenka; Filip Rinaldi, redovnik
ni svete maše

5.  december

Petek Nikolaj (Miklavž), škof; Apolinarij Tržaški, mučenec
ni svete maše

6.  december

Sobota
1900

Ambrož, škof in c. uč.; Boecij, apostol Škotske
1. za ++ starša in brata Mirkota ter Ivana Lombarja
2. za + mamo Barbo

7.  december

Nedelja
730 Tenetiše
830

Brezmadežno spočetje Device Marije
v čast Materi Božji
1. za vse ++ Koširjeve in Marjanco Toman
2. za ++ starše Markun in Angelo

8. december

čiščenje in krašenje Trstenik – advent
Tenetiše – 

7.  december


