
NARODI SLAVIJO BOGA ZARADI NJEGOVEGA USMILJENJA
Kaj pričakujemo od Boga in kakšne želje polagamo vanj? V izrednem svetem  

letu usmiljenja smo se nanj obračali s prošnjo, da bi bil z nami usmiljen in da bi 
lahko usmiljenje, ki ga po njem prejemamo, znali deliti drug z drugim. Ali niso 
imeli pobožni Judje v ospredju isto hrepenenje, ko so čakali na odrešenika? 
Ko so bili dolga leta kot sužnji, se je majhen ostanek obdržal, ker so verjeli, da 
je njihov Bog usmiljen in jih ne bo zapustil. Prišel bo dan, ko se bodo vrnili v 
Jeruzalem, kjer ga bodo lahko častili v veličastnem templju, v svetišču, ki se 
spodobi za tako mogočnega Boga.

Ali so se danes naša pričakovanja kaj spremenila? S kakšnimi željami vstopamo v adventni čas? 
Mnogi komaj čakajo na praznični december, ko bo vse v lučkah, darilih in veseljačenju. Za mnoge 
so pričakovanja zelo konkretna, otipljiva, povezana z lepo zunanjostjo. Pri tem pa pozabljajo, da 
vse, kar je lepo mine, ostane pa samo kvalitetna vsebina, ki nas drži pokonci, da v času krize, 
nesoglasij in različnih oblik sovraštva, ne omagamo.

Apostol Pavel je ob koncu svojega življenja imel bogato izkušnjo, kako so pogani sprejeli 
krščanstvo kot pravo rešitev, ki jo naklanja veliki Bog. Krščanski skupnosti v Rimu je pisal: 
„Sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. Pravim namreč, da je 
Kristus postal služabnik obrezanih zaradi Božje resnice, in je zato uresničil obljube, dane očakom, 
medtem ko narodi slavijo Boga zaradi njegovega usmiljenja.“

Apostol Pavel se je najprej obrnil na Jude, na izvoljeni narod, na obrezane zaradi Božje resnice. 
Njim je bila dana obljuba, oni so pričakovali odrešenika in ko je prišel, ga verski voditelji niso 
prepoznali. Njihova pričakovanja so bila drugačna: čakali so na svetnega vladarja, na političnega 
rešitelja, prišel pa je nekdo iz neznanega Nazareta, katerega starše poznajo. Pričakovali so Boga po 
svojem okusu, Jezus pa je podiral vse splošno sprejete norme. Zato je bil Pavel kot misijonar poslan 
k oddaljenim, k tistim, ki so pričakovali pravega odrešenika in so bili odprti za presenečenje.

Ali je danes kaj drugače? Pričakujemo nekoga, o katerem smo si že ustvarili svoje mnenje. 
A Jezus je presenečenje, kot je bila presenečenje izvolitev novega ameriškega predsednika. Ne 
le v politiki in gospodarstvu, tudi v našem duhovnem življenju mora priti pretresa in takšnega 
presenečenja, ki bo vse obrnilo na glavo. Takrat se bomo prebudili in se zazrli v novo prihodnost z 
drugačnimi pričakovanji. Naj bo adventni čas zares čas priprave na božično presenečenje: Jezus se 
mora roditi v vsakem človeku in mu prinesti mir, ki ga svet ne more dati.
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Nedelja 2. adventna nedelja 4. december
yy Danes je 2. adventna nedelja. Godujeta Janez Damaščan, duhovnik in c. učitelj in Barbara, mučenka.
yy Popoldne ob 14.00 nas bo to nedeljo obiskal miklavž. Očitno so otroci zelo pridni, ker je z veseljem 

najavil svoj obisk. Pridite v čim večjem številu na njegov sprejem v župnijski cerkvi.
yy V četrtek, 8. decembra je praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Slovesna sveta maša bo 

zvečer ob 19.00. Vabljeni.
yy Z letošnjimi birmanci smo imeli prvo preverjanje znanja. Večina se je kar dobro pripravila in jih 

moram pohvaliti. Če bodo tako zavzeti tudi pri obisku nedeljske svete maše, bo priprava na birmo 
prinesla tudi prave sadove. V pripravi na birmo sta predvideni tudi dve dekanijski srečanji z birman-
ci in njihovimi starši. Prvo takšno srečanje bo v nedeljo, 11. decembra v Križah. Srečanje bo ob 17.00 
v dvorani KS. Rezervirajte si čas za to srečanje.

yy V soboto, 10. decembra bo popoldne ob 14.00 drugo srečanje za vse tiste, ki želijo postati novi mini-
stranti ali ministrantke. Vabljeni tudi tisti, ki so morda na prvo srečanje pozabili. Nove ministrante 
bomo sprejeli med redne ministrante na 4. adventno nedeljo.

yy Otroci so pri verouku dobili letošnji adventni koledar. Naj bo v družini vsak večer nekaj časa za 
skupno molitev ob adventnem venčku in branje zgodbe tistega dne. Zgodbe je napisal novinar Ra-
dia Ognjišče, Jure Sešek, ko je lansko leto v adventu z ekipo obiskal Madagaskar. Tudi letos je v 
tem adventnem času na potovanju po Afriki. Tokrat je v Etiopiji in bo skupaj z otroki te zelo revne 
države, ki jo pesti huda lakota, imel pripravo na božič. Res vam toplo priporočam, da si vzamete čas 
za lepe skupne večer s svojimi otroki v pripravi na božič.

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

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

4. december

Ponedeljek
1730

Saba (Sava), opat in puščavnik; Filip Rinaldi, duhovnik
za + Mirka Lombarja, dar Vetrovih

5. december

Torek
1730 

Nikolaj (Miklavž), škof; Apolinarij Tržaški, mučenec
za + Vero Bečan, dar sosedov

6. december

Sreda
1730

Ambrozij (Ambrož), škof in c. uč.; Boecij, misijonar
za + Francko Gregorc, 30. dan po pogrebu

7. december

Četrtek
1900

Brezmadežna; Makarij, mučenec; Elfrida, mučenka
za vse ++ Markutove

8. december

Petek
1730

Peter Fourier, redovni ustanovitelj; Valerija, mučenka
za + Ivanko Sirc (obl.)

9. december

Sobota
1900

Evlalija, mučenka; Gregor III., papež
za + Petra Jošta

10. december

Nedelja
730 Tenetiše
830

3. adventna nedelja
v čast Materi Božji za zdravje
za župljane

11. december

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Javornik Mija
Tenetiše – Perčič Anica

10. december


