
GOSPOD, TI SI NAŠ OČE, VSI SMO DELO TVOJIH ROK
Živimo v digitalnem svetu, v katerem bo umetna inteligenca postala 

način razmišljanja in vodenja sodobne družbe. Vse bo pod nadzorom in 
posameznik bo samo eden od zaznamkov znotraj vsemogočnega sistema. 
To, kar smo do sedaj pripisovali Bogu, ki smo ga spoštovali in skušali 
živeti po njegovi zakonodaji, bo prevzelo novo božanstvo, ki ne bo več 
oseba, temveč brezosebni sistem popolnega nadzora. Pustili si bomo vzeti 
svobodo in o svojem življenju ne bomo več odločali mi, temveč sistem, ki je brez duše 
in čustev. Vse se bo dogajalo po strogih pravilih, kjer sočutje, odpuščanje, usmiljenje, in 
vzgibi srca, ne bodo imeli svojega mesta. Ali bodo takšne okoliščine še vredne človeškega 
dostojanstva? Upam, da vam s svojimi trditvami ne jemljem volje do življenja. Vendar se 
ne smemo sprenevedati, da se v ozadju ne skriva tak načrt, za katerega upam, da se ne bo 
uresničil. Bog, v katerega zaupamo, tega ne bo dovolil.

Advent nam v ospredje postavlja kneza miru, po katerem hrepeni človeštvo ves čas od 
izgona Adama in Eve iz raja. Prerok Izaija je več kot petsto let pred Kristusovim rojstvom 
zapisal: »Ti, Gospod, si naš oče, naš Odkupitelj iz davnine ti je ime. Zakaj si dopustil, Gospod, 
da smo zašli s tvojih poti, zakaj si nam zakrknil srce, da se te ne bojimo? Vrni se zaradi svojih 
služabnikov, zaradi rodov, ki so tvoja dediščina.«

V dobi vsemogočnih tehnologij, ki postajajo novo božanstvo, je klic k Bogu enak, kot je 
bil v Izaijevem času: »Zakaj, Gospod, si dopustil, da smo zašli? Zakaj si zakrknil naša srca, da 
več ne vemo, od kod prihajamo in kam se vračamo? Si pozabil na nas?« Tako zdihujejo mnogi, 
a njihovo razmišljanje je zgrešeno: Bog je še vedno tak kot je bil zmeraj. Njegova ljubezen 
se ni ohladila. Razlog, da je Bog utihnil je zelo preprost: bežimo od njega in marsikdo živi v 
lažnem prepričanju, da lahko s tehnologijo, ki jo je ustvaril, premaga samega Boga.

Rešitev za »izgubljene« še vedno obstaja: Bog nas tudi letos v pripravi na božič vabi z 
besedami preroka Izaija: »Gospod, ti si naš Oče! Mi smo glina, ti si naš upodabljavec, vsi 
smo delo tvojih rok.« Epidemija korona virusa je opomin, da pridemo k sebi in se zavemo, 
da je z nami nekaj narobe in bo treba razmišljati in delati drugače, če se hočemo rešiti. Postati 
moramo glina, ki jo Bog lahko oblikuje. Advent je lepa priložnost, da ponižno priznamo, 
kdo smo in kako živimo. Ko bomo sprejeli tudi svojo senčno stran, bomo pripravljeni stopiti 
pred jaslice in zapeti: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu po volji!«
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Nedelja 1. adventna nedelja 29. november
yy Danes je 1. adventna nedelja. Godujeta Filomen, mučenec in Radbod (Radogost), škof.
yy Šolski pouk na daljavo se nadaljuje in na isti način tudi verouk. Na internetnih straneh obeh župnij je obja-
vljeno veroučno gradivo in nedeljsko gradivo za skupna družinska praznovanja. Nekaj tega gradiva pripravlja 
Katehetski urad. Na župnijskih internetnih straneh je tudi povezava z mojo facebook stranjo, kjer je vsak dan 
kratka razlaga evangeljskega odlomka tistega dne. To je tudi v pomoč kot duhovna spodbuda, ne le za verou-
karje, temveč tudi za njihove starše in vse župljane.

yy Začeli smo z adventnim časom, z novim cerkvenim letom in neposredno pripravo na božič. Gospodovo rojstvo 
in prazniki, ki mu sledijo, so priložnost za poglobitev vere. Veselje ob Novorojenem pomeni veselje ob novem 
življenju in lahko simbolično nagovarja tudi k radosti nad lastnim življenjem. Adventni čas ima dvojen značaj: 
je čas priprave na slovesno praznovanje Gospodovega rojstva, hkrati pa je to čas, ko nas spominjanje usmerja k 
pričakovanju drugega Kristusovega prihoda ob koncu časov. Znamenje zunanje priprave na božič je adventni 
venec. Tradicionalno se pri nas v cerkvah in po domovih pripravljajo adventni venci s štirimi svečami. Naraš-
čanje luči simbolizira rast dobrega v življenju.

yy Epidemija koronavirusa nas je prisilila, da bo »veseli december« drugačen, a otroci bodo imeli tudi letos na 
razpolago adventni koledar, ki bo s svojimi zgodbami predstavil našega velikega misijonarja, zdravnika Jane-
za Janeža. On je z besedami preroka Izaija »Tukaj sem, pošlji mene«, pogumno odgovoril na Božji klic. Ker 
imamo sedaj verouk na daljavo, bodo otroci imeli adventni koledar na razpolago v župnijski cerkvi. Tudi letos 
bodo v misijonske šparovčke spravljali svoje prihranke za lačne otroke.

yy Organizirano župnijsko miklavževanje letos odpade. Sedaj imamo lepo priložnost, da miklavževanje postane 
bolj družinska zadeva, kot je to bilo včasih. Starši lahko pobrskate po internetnih straneh in otrokom pripove-
dujte o svetem Miklavžu, tem velikem dobrotniku, ki ga je v času socializma skušal izpodriniti dedek Mraz, v 
kapitalističnih, tržno usmerjenih državah pa Božiček. Ves ta trud je zaman, kajti Miklavž ostane kot najlepši 
spomin za zmeraj.

yy V soboto smo v Tenetišah v družinskem krogu pokopali Martino Grilc, ki je deset zadnjih let svojega življenja 
preživela v radovljiškem domu za ostarele. Za pokojno Martino bomo imeli mašo zadušnico ko bodo cerkve 
spet odprte za javna bogoslužja. Naj počiva v miru, mi pa se je spominjajmo v svojih molitvah.

yy V župnišču so na razpolago slike od letošnjega praznovanja zakonskih jubilantov, prav tako pa tudi Marijanski 
koledar za leto 2021. Cena je 2,50 €.

Nedelja
730 Tenetiše
830

1. adventna nedelja
za + Nado Lukanec, dar družine Dinkhauser
za + Doro Štefe (obl.)

29. november

Ponedeljek
1800

Andrej, apostol; Friderik, eremit
po namenu iz Švice

30.  november

Torek
1800

Karel de Foucauld, red; Marija Klementina Zairska, muč
v zahvalo

1. december

Sreda
1800

Bibijana (Vivijana), mučenka; Kromacij, škof
za ++ sestri Ivko in Anko

2.  december

Četrtek Frančišek Ksaver, jezuit; Sofonija, prerok 3.  december
Petek Janez Damaščan, duhovnik in c. uč.; Barbara, mučenka 4.  december
Sobota
1900

Saba (Sava), opat; Filip Rinaldi, salezijanec
1. za + Vogarjevo mamo Barbaro
2. za + očeta Antona Robleka

5.  december

Nedelja
730 Tenetiše
830

2. adventna nedelja
za + Nado Lukanec, dar Metke in Dade
za + Lojzko Hribar

6.  december

čiščenje in krašenje Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.


