
ZDRAVA, MILOSTI POLNA, GOSPOD JE S TEBOJ!
Praznik Marijinega brezmadežnega spočetja celostno opredeljuje 

Marijino materinsko vlogo v zgodovini odrešenja. V ozadju ni neka 
človeška izbira, Marijina osebna želja, da bi postala Božja Mati, ampak 
izbira s strani Boga. To se ni zgodilo ob obisku nadangela Gabrijela, 
ampak je bilo predvideno že pred Marijinim rojstvom. Nadangelov 
obisk pomeni le razkrivanje skrivnosti, ki so od vekov skrite v Bogu. 
Zato se ne smemo čuditi Marijini reakciji: bila je prestrašena, ni razumela, kaj se dogaja 
in je razmišljala, kaj naj pomeni angelov pozdrav: »Zdrava, milosti polna, Gospod je s 
teboj!« Ta pozdrav je vključen tudi v molitev Zdravamarija, ki jo najpogosteje molimo. 
Njegov pomen pa najlažje razumemo, ko ga umestimo v zgodovino našega odrešenja.

Kaj se je na začetku dogajalo v raju? Prvo berilo današnjega praznika nam razkriva 
zgodbo o Adamu in Evi. Po prvem grehu Bog pokliče Adama: »Kje si?« Adam se boji in 
se skriva. Angel je Marijo pozdravil: »Zdrava!« Tudi ona se prestraši. Oba sta se odzvala 
enako, oba sta bila prestrašena, vendar je med njima razlika: Adam se upravičeno boji, 
ker se je Bogu uprl in hotel sam postati kakor Bog, Marija pa ne razume, kaj se dogaja 
okrog nje. Angel ji zato razloži, da je našla milost pri Bogu, da ima to, kar je prvi človek 
s svojo odločitvijo izgubil. Marija je »milosti polna«, obdarjena od Boga zaradi izvolitve 
za posebno nalogo. Tudi Adam je imel na začetku vse to, kar je imela Marija, a je zaradi 
greha vse izgubil. Njegov odnos do Boga se je skalil, izgubil je pravo vrednost in zato se 
je skril, bal se je gledati Boga. Pri Mariji je drugače: Gospod je z njo. Ona je bila odprta 
za Boga in se ji ni bilo treba skrivati. Gospod je z njo vse od začetka, od njenega spočetja. 
Spočeta je bila brez madeža izvirnega greha in tudi pozneje v življenju ni grešila. 

Sedaj smo na vrsti mi, da preverimo svoj položaj v zgodovini odrešenja. Bog tudi 
mene sprašuje tako kot Adama: »Kje si?« Vem, da nisem popoln, večkrat grešim, toda, če 
sem odprt za Boga, kot je bila Marija, se mi tega Božjega klicanja ni treba bati. Dovolj je, 
da imam globoko željo stopiti na pot spreobrnjenja. Angel je rekel, da je Marija »milosti 
polna«, Adam pa se je zavedal, da je nag. Tudi mi se večkrat počutimo kot Adam: zavedamo 
se, da nam nekaj manjka, zato se je treba vrniti k Bogu in ponovno bomo objeti z Božjo 
milostjo. Gospod je bil z Marijo in tudi z nami je, ko ga sprejmemo za svojega odrešenika, 
ga častimo in njegovo ljubezen razdajamo vsem, s katerimi se srečujemo.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja Marijino brezmadežno spočetje 8. december
yy Danes je praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Danes godujeta: Makarij, mučenec in Elfrida, devica 
in mučenka.
yy Danes liturgično ne praznujemo 2. adventno nedeljo, ker je 8. decembra pomemben Marijin praznik, njeno 
brezmadežno spočetje. Leta 1854 je Pij IX. razglasil dogmo, da je bila Jezusova mati Marija že od svojega spo-
četja obvarovana izvirnega greha in tudi osebnega greha. To ji je vsemogočni Bog podelil glede na zasluženje 
Jezusa Kristusa. Ta dogma nam sporoča, da je bila Marija že od prvega trenutka svojega življenja milosti polna. 
Ni pa bila obvarovana posledic izvirnega greha. Za to, da je celo življenje ostala brez greha, si je morala priza-
devati in se odločiti za sodelovanje z Bogom, kar je izpovedala z besedami: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi 
se mi po tvoji besedi!«
yy Ta teden imajo vse skupine še reden verouk. Od 16. decembra naprej, ko se začne božična devetdnevnica, pa 
bodo vsi povabljeni vsak večer k devetdnevnici, pri urah verouka pa bodo imeli priložnost za božično spoved. 
V pripravi na božič izkoristimo tudi redno branje zgodbic iz adventnega koledarja. To je lepa priložnost, da se 
družina vsak večer zbere h kratki molivi in pogovoru ob adventnem venčku.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Bistveni del vzgoje otrok mora biti tudi posredovanje vere. To pa 
predpostavlja, da starši resnično izkusijo, da je treba v Boga zaupati, ga iskati in potrebovati. Kajti samo tako 
en rod oznanja drugemu rodu slavo njegovih del, pripoveduje o silovitih Božjih delih, samo tako lahko oče 
pripoveduje otrokom o Božji zvestobi. To zahteva, da izprosimo Božje delovanje v srcih, kamor sami ne mo-
remo priti. Družinska kateheza je učinkovita metoda in v veliko pomoč mladim staršem, da se zavejo svojega 
poslanstva oznanjevalcev evangelija v lastni družini. (287)
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

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

8. december

Ponedeljek
1800

Peter Fourier, redovni ustanovitelj; Valerija, mučenka
za + Ivanko in Lucijo Škofic

9.  december

Torek
1800 

Evlalija, mučenka; Gregor III., papež
za  vse ++ Očanove

10. december

Sreda
1800

Sabin, škof; Danijel Stilit, samotar
1. za ++ starše in brata Gubenšek
2. za + Florjana Kerna (obl.)

11.  december

Četrtek Finian, opat; Ludwik Bartosik, duhovnik, mučenec
ni svete maše

12.  december

Petek Lucija, mučenka; Otilija (Tilka), opatinja
ni svete maše

13.  december

Sobota
1900

Janez od Križa, duhovnik in c. uč.; Spiridion (Dušan), škof
1. za + Magdo Brtoncelj, Jožico in Jožeta Zupana
2. za + Mirka Toporiša

14.  december

Nedelja
730 Tenetiše

830

3. adventna nedelja
1. za + Damjana Jalna, starše Volčič in Jalen
2. za + Jaka Praprotnika
po namenu

15. december

čiščenje in krašenje Trstenik – advent
Tenetiše – Košir Brigita

14.  december


