
MOLIMO, DA BI VAŠA LJUBEZEN VEDNO BOLJ NAPREDOVALA
V preteklosti je bil advent povezan z zornicami, zgodnjimi mašami 

in molitvami. Naši dedki in babice so resno jemali pripravo na božič in 
so se zavedali, da je molitev prvi korak ali začetek na poti spreobrnjenja. 
Da želiš nekaj spremeniti, najprej pokažeš z dobro voljo in pogostim 
razmišljanjem o svoji nameri. Molitev nam zato pomaga, da svojega 
duha usmerimo na Boga, da se v svojih prošnjah zatečemo k njemu in 
vztrajno trkamo, da bi nam dobrotni Bog naklonil svojo milost in nam 
dal moč za vztrajanje na začrtani poti. V adventnem času so bile zornice 
kot klic k Bogu, naj se nam približa in nas spremlja, da bi lahko praznike dočakali s čistim srcem, 
s poglobljeno vero in hvaležnostjo Bogu za dar odrešenja.

Tudi apostol Pavel je imel globoko izkušnjo, kako je molitev potrebna, če hočemo spremeniti 
svoje življenje na bolje. Posebno mlajše, komaj nastale krščanske skupnosti so potrebovale močno 
molitveno podporo, da so lahko vztrajale v veri. Apostol Pavel je zato Filipljanom zagotavljal, da 
je kljub svoji odsotnosti v molitvi vedno z njimi. Še več, jasno jim je nakazal tudi namen svoje 
molitve: »Molim pa tole: naj vaša ljubezen vedno napreduje v spoznanju in vsakršnem dojemanju, 
da boste znali razlikovati, kaj je boljše, in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan.«

Apostol Pavel izpostavi ljubezen kot jedro svoje molitve. Pri prenovi niso najpomembnejše 
zunanje drže, stvari, ki se vidijo in prevzamejo naše oči, ampak je bolj pomembna vsebina 
oziroma to, kar nam pomaga, da je naša ljubezen bolj čista. Sprememba je povezana z drugačnim 
spoznavanjem in dojemanjem življenja, ko je posameznik sposoben razlikovati med tem, kaj je 
krepost in kaj je greh, kaj je dobro in kaj slabo, kaj mu pomaga v njegovi duhovni rasti in kaj ga 
ovira na poti prenove. Apostol Pavel nato predlaga še naslednji korak: ko smo sposobni ločiti 
med dobrim in slabim, med krepostjo in grehom, smo začeli hoditi proti svojemu cilju. To pa ne 
pomeni, da nas na poti ne čakajo različne skušnjave in zato ne smemo prehitro biti zadovoljni. 
Ko delaš dobro, moraš tudi videti, kaj je boljše, kako boš lahko hitreje napredoval. Ljubezen 
se lahko ohladi, zato ji je treba prilivati ognja. Apostol Pavel zato moli za Filipljane, da bi znali 
razlikovati, kaj je boljše, da bi bili tako »čisti in neomadeževani za Kristusov dan«. 

Kaj je tisto boljše? Pavel spregovori o »sadu pravičnosti«, ko ljubezen postane popoln dar, ne 
išče kakšnih zaslug in ne postavlja nobenih pogojev. Jezus Kristus je popoln dar za vse: za tiste, 
ki ga iščejo in so mu hvaležni in prav tako za tiste, ki so daleč od njega.
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Nedelja 2. adventna nedelja 6. december
 y 2. adventna nedelja. Godujeta Nikolaj (Miklavž), škof in Apolinarij Tržaški, mučenec.
 y Danes goduje sveti Miklavž, otroke je obiskal že včeraj. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali pripraviti 

miklavžev program in obdarovanje otrok. Ofer današnje nedelje je namenjen poravnavi stroškov za nove orgle 
in obnovitvena dela. Iskrena hvala za vaše darove, tudi tiste, ki ste jih pretekli teden prinesli v župnijsko pisar-
no. Naj vsemogočni Bog bogato poplača vašo velikodušnost.

 y Danes popoldne bo v dvorani krajevne skupnosti na Trsteniku predstavitev dokumentarnega filma o letoš-
njem romanju v don Boskove kraje in v Lurd. Ob 14.00 ste vabljeni v dvorano ne samo tisti, ki ste se romanja 
udeležili, ampak vsi, ki vas dogajanje v Lurdu in krajih ustanovitelja salezijancev svetega Janeza Boska zanima.

 y V torek je praznik Brezmadežne. V Tenetišah bo sveta maša ob 18.00, na Trsteniku pa ob 19.00. Na ta praznik 
se bo v naši župniji zaustavil svetovni križ mladih, ki potuje po slovenskih župnijah in bo naslednje leto prispel 
na srečanje mladih s papežem Frančiškom v Krakowu. Križ bomo počastili s krajšim programom.

 y Na 4. adventno nedeljo, 20. decembra se bomo kristjani še posebej zavzeli za vrednost zakonske zveze in druži-
ne, ko bomo šli na referendum. Zato za uspeh referenduma vsak dan molimo doma in v cerkvi na koncu vsake 
svete maše. Napovedano molitveno uro za družine bomo imeli na praznik Brezmadežne.

 y Naslednjo nedeljo bo pri nas prva čebelarska maša kranjske regije. Pri župnijski sveti maši bodo zbrani čebelar-
ji društev z Britofa, Predoselj, Preddvora, Besnice, Gorič in delegati drugih društev. Vabljeni čebelarji in drugi, 
da pri tej maši počastimo zavetnika čebelarjev svetega Ambroža. Po maši bo druženje ob cerkvi.

 y Na 3. adventno nedeljo, 13. decembra bo nadškof Stanislav Zore odprl stolna sveta vrata ob razglasitvi leta 
usmiljenja. Slovesna sveta maša bo ob 16.00 popoldne. Vabljeni.

 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

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

6. december

Ponedeljek
1730

Ambrož, škof in c. uč.; Marija Jožefa Rosselo, red. ustan.
za + Angelo Zaplotnik, dar sosedov

7. december

Torek
1800 Tenetiše
1900

Brezmadežno spočetje Device Marije; Makarij, mučenec
priprošnja Materi Božji za zdravje
za + Stanka Kerna, dar brata in sestre

8. december

Sreda
1730

Valerija, mučenka; Peter Fourier, redovni ustanovitelj
za + duhovnika Toneta Maroša

9. december

Četrtek
1730

Evlalija, mučenka; Gregor III., papež
za + Anico (10. obl.), starše in Marico Urbanček

10. december

Petek
1730

Damaz I., papež; Sabin, škof
za + Viktorja Javornika

11. december

Sobota
1900

Finian, opat; Pij Ludwik Bartosik, mučenec
1. za + Jožeta Lombarja, dar prijateljev
2. za + Andreja in Tončko Škofic

12. december

Nedelja
800 Tenetiše
1000

3. adventna nedelja
za župljane
1. za čebelarje
2. za + Janeza Perneš
3. za + Ano in Antona Tiringer (obl.)

13. december

čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – Veronika Jalen

12. december


