
VAŠA SRCA NAJ BODO NEOPOREČNA V SVETOSTI PRED BOGOM
Spet smo v novem pričakovanju: začenjamo novo cerkveno leto in 

pripravo na božič. Božični december je pred vrati in dobička željni trgovci so 
že poskrbeli za zunanji blišč, ki naj bi nas premamil, da bi čim bolj zapravljali. 
Vse nakupovalne akcije so psihološko dobro naštudirane, da prebudijo to, kar 
spi v naši podzavesti in se prepustimo blišču slovenske folklore. In za mnoge 
se vse konča pri zunanjem blišču, ki ne seže do srca. Zato je večina ob koncu 
praznikov razočarana. Kaj narediti, da bodo prazniki pustili globlje sledi in 
zadovoljstvo na dolgi rok?

Apostol Pavel nagovarja Tesaloničane, naj jih vodi ljubezen, ki mora utrditi srce, da smo potem lahko 
»neoporečni v svetosti pred Bogom in našim Očetom«. To pomeni, da za nov začetek ni pomemben 
zunanji blišč, ampak, da se nekaj premakne v človekovem srcu. Potem bo sprememba delovala kot izziv 
in priložnost za drugačno življenje, ki bo prežeto s smislom. Večina deli to Pavlovo prepričanje, saj imajo 
izkušnjo, da brezosebna darila potešijo samo oči, srce pa ostane prazno. Pozitivne posledice pustijo 
drugačni odnosi, ko drugega ne poskušaš podkupiti, ampak si ob njem najprej ti in je lepo zapakirano 
darilo bolj spomin na srečanje.

»Vaša srca naj bodo neoporečna v svetosti!« nam apostol Pavel predlaga kot rešitev. Jezusov 
rojstni dan je priložnost, da pridemo k njemu na obisk s tem, kar smo: s svojim življenjem, s svojim 
prepričanjem, z željo, da delimo z njim svoje življenjske sanje. Vse to je skrito v posameznikovem srcu. 
Zato bo adventni čas priložnost, da raziščemo svoje srce, da začutimo njegov utrip in naredimo načrt, 
kako bomo zakorakali v novo prihodnost, ki bo drugačna, predvsem bolj osebna in podprta z Božjim 
blagoslovom.

»Vaša srca naj bodo neoporečna v svetosti!« Treba se je usmeriti v lastno notranjost in videti vsebino. 
Svet nam ponuja marsikaj tudi na duhovnem področju, a ni vse zlato, kar se sveti. Kakšnega Boga 
iščem: nekoga, ki mi bo prikimaval, ali osebo, ki bo kritična do mene in me bo svarila pred zlom, ki ga 
povzročam. Obstajajo namreč poceni duhovnosti za kratek čas in zahtevne poti, ko se moraš odpovedati 
vsemu, kar te dela navidezno velikega pred drugimi. Tudi duhovnost je eden od načinov, kako se lahko 
ponašamo pred drugimi in smo boljši od njih. Ošabnost je zelo prefinjena grešna navada, ki najde svoj 
prostor v vseh segmentih človekovega življenja. Zato je treba srcu posvetiti največ pozornosti. Očistiti ga 
je treba sleherne navlake in narediti prostor za Jezusovo duhovno rojstvo. Vedno znova se mora roditi in 
vnesti v naše življenje nov plamen, ki bo grel vse, ki se nam bodo približali. 
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Nedelja 1. adventna nedelja – nedelja Karitas 29. november
 y 1. adventna nedelja – nedelja Karitas. Godujeta Filomen, mučenec in Saturnin,  mučenec.
 y Danes je sklep tedna Karitas, ki letos praznuje 25 let svojega delovanja. Bogu hvala za to ustanovo, ki vsestran-

sko pomaga ljudem v različnih stiskah. 
 y Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah. V četrtek in petek bo pred sveto mašo moli-

tev pred izpostavljenim Najsvetejšim. Vabljeni.
 y Dobrotnik otrok sveti miklavž najavlja svoj obisk. Obiskal nas bo v soboto, 5. decembra ob 14.00. Prijave otrok, 

ki jih bo miklavž obiskal, sprejemamo najkasneje do četrtka, 3. decembra. Cena darilne vrečke je 10 €.
 y Začeli smo z adventnim časom, štiritedensko pripravo na božič. Otroci so pri verouku prejeli Adventni koledar 

z adventno akcijo za lačne otroke. Razmišljanja je pripravil dramski igralec Gregor Čušin. Zanimiva so tudi za 
odrasle, zato jih berite skupaj z otroki.

 y Na zadnji seji ŽPS-ja smo se zmenili, da bodo v adventu ponovno svetopisemske urice. Brali in komentirali 
bomo Matejevo in Lukovo besedilo o nastopu Janeza Krstnika in o Jezusovem rojstvu. Srečanja bodo tri četrtke 
ob 19.30 v župnišču. Vabljeni.

 y Na 4. adventno nedeljo, 20. decembra se bomo kristjani še posebej zavzeli za vrednost zakonske zveze in dru-
žine, ko bomo šli na referendum. Zato bomo za uspeh referenduma vsak dan molili doma in v cerkvi na koncu 
vsake svete maše. Naslednjo nedeljo bomo na podružnici in v župnijski cerkvi imeli po maši krajšo molitveno 
uro za družine.

 y Po dolgem času mi je uspelo narediti DVD o letošnjem romanju v don Boskove kraje in v Lurd. Predstavitev 
video dokumentarca bo naslednjo nedeljo, 6. decembra ob 14.00 v dvorani krajevne skupnosti na Trsteniku. 
Vabljeni tudi tisti, ki niste bili na romanju, pa vas romarski kraji, ki smo jih obiskali, zanimajo. 

 y V župnijski pisarni in v zakristiji v Tenetišah imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2016. Cena je 2 €.
 y V decembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
800 Tenetiše

1000

1. adventna nedelja – nedelja Karitas
1. za + Toneta Klemenčiča (obl.)
2. za + Marjano Šenk (obl.)
1. za + Doro Štefe (obl.)
2. za + Jožeta Lombarja, 30. dan po pogrebu

29. november

Ponedeljek
1730

Andrej, apostol; Friderik, eremit
za + Andreja Perčiča

30. november

Torek
1730

Karel de Foucauld, redovnik; Marija Klementina, muč.
za + Angelo Markun, dar vaščanov Babnega vrta

1. december

Sreda
1730

Vivijana, mučenka; Janez Ruysbroek, duhovnik
za + Antona Perčiča, dar družine Jožeta Perčiča

2. december

Četrtek
1730

Frančišek Ksaver, misijonar; Sofonija, prerok
za + Zofko Lombar, dar sosedov

3. december

Petek
1730

Janez Damaščan, cerkveni uč.; Barbara, mučenka
za + Frančiško Zakrajšek

4. december

Sobota
1900

Sava, opat in puščavnik; Filip Rinaldi, duhovnik
1. za + Zdravka Sirca, dar sosedov
2. za + Andreja Škofica

5. december

Nedelja
800 Tenetiše
1000

2. adventna nedelja
za župljane
za ++ starše Dorotejo in Lovrota Rozmana in moža Lovrota

6. december

čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – 

5. december


