
GLAS VPIJOČEGA V PUŠČAVI: PRIPRAVITE GOSPODOVO POT
Ali imamo tudi danes glasnike, ki napovedujejo nove čase? Ob 

prehodu tisočletja so mnogi napovedovali konec časov, a se njihove 
napovedi niso uresničile. Ali smemo trditi, da današnja moderna družba 
nima več prerokov? Pravi odgovor bomo težko dobili, pa čeprav nam 
številni analitiki družbe dovolj jasno napovedujejo prihodnost, ki ne bo 
rožnata, če se ne bomo zaustavili in na novo premislili, kaj bi radi dosegli 
in kakšna prihodnost bo dobra za celotno človeštvo, ne le za majhen krog izbrancev.

»Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« je 
Janez Krstnik vabil ljudi svojega časa k pokori in spreobrnjenju. Janez je bil glasnik 
novih časov, Božji izvoljenec, izbran, da pripravi pot za nastop Odrešenika. Danes je 
novi Janez Krstnik sedanji papež Frančišek, ki hoče najprej narediti red med svojimi, 
ki morajo postati zgled za druge. Program, ki si ga je zastavil ni lahek in ni odvisen 
le od dobre volje posameznikov, temveč mora biti podprt z blagoslovom od zgoraj. Z 
blagoslovi pa je tako: moraš jih sprejeti, se dati na razpolago in potem uresničiti to, kar 
Bog od tebe pričakuje. Samo takšni odprti ljudje so potem lahko novi preroki, ki najprej 
sami živijo to, kar oznanjajo drugim.

Kaj moramo storiti, da bomo preroki ali Jezusovi pričevalci za nove čase? Najprej se 
moramo sami potruditi, da bomo svoj odnos do Boga čim bolj poglobili. Jezus mora 
postati naš sopotnik in vsakodnevni spremljevalec, sicer se ne bo moglo zgoditi kaj 
posebnega. Novo lahko nastane, ko smo najprej sami prenovljeni, drugačni, odprti za 
nove pobude. Takšen je bil Janez Krstnik: umaknil se je od množice, odšel v puščavo, 
se soočal z divjino, se potrudil za preživetje in tako najprej sam postajal drugačen, 
vedno bolj poduhovljen človek. Ko se je sam spremenil in postal novi človek, je lahko 
začel zbirati okrog sebe ljudi, jih klicati k pokori in tako pripravljati teren za nastop 
odrešenika, za Jezusa Kristusa.

»Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« 
nas danes vabi Janez Krstnik. Adventni čas je prava priložnost, da naredimo preverbo 
svojega življenja. Jezus ponovno prihaja. Želi se roditi v naših srcih. Pred njegovim 
rojstnim dnem stopimo v spovednico, se znebimo vse navlake, ki ovira pristen odnos do 
Boga in tako pripravimo svoja srca za Jezusovo novo rojstvo.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 2. adventna nedelja 9. december
yy Danes je 2. adventna nedelja. Godujeta Peter Fourier, redovni ustanovitelj in Valerija, mučenka.
yy Danes smo prižgali drugo adventno svečo. Ves december je v nekem pričakovanju. Čas pričakovanja je čas 
upanja, čas luči. Pričakovanje nečesa novega, velikega je glavna misel adventa. Kaj čakamo? Kaj se bo zgodilo? 
Odgovor je na dlani in ga pozna vsak otrok. Čakamo Gospoda, Odrešenika. A Jezus Kristus je že prišel. Rodil 
se je pred dobrimi 2000 leti v Betlehemu. Živel je na zemlji, učil, ozdravljal ljudi, trpel, umrl, vstal od mrtvih in 
šel v nebesa. Njegovo rojstvo in življenje je bilo nekaj edinstvenega v zgodovini človeštva. Hkrati pa je učil, da 
je sredi med nami, ko sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu. Pri vsaki maši je navzoč v podobi kruha in 
vina. V nas je, kajti takrat, ko ga ljubimo, kot sam pravi, bosta On in Oče prišla k nam in se naselila v nas. Samo 
takšno pričakovanje in verovanje nam pričara pravi božič.
yy Naslednjo nedeljo je začetek božične devetdnevnice. Letos bodo otroci povabljeni, da posamezni razred orga-
nizira en dan te priprave in takrat ponesejo Marijo romarico v eno družino, kjer se zberejo k večerni molitvi.
yy Hvala vsem, ki ste ta teden prinesli svoj prispevek za nova vhodna vrata župnijske cerkve.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Neka splošna izkušnja je, da veliko zakoncev po poroki izgine iz kr-
ščanskega občestva, vendar pogosto zamudimo nekatere priložnosti, v katerih se spet pojavijo in bi jim lahko 
ponovno na privlačen način približali ideal krščanskega zakona ter jih povezali z različnimi oblikami spremlja-
nja. Mislim na primer na krst otroka, na prvo obhajilo ali kadar se udeležijo pogrebne svečanosti ali svatbe 
kakega sorodnika ali prijatelja. Drug način zbliževanja je blagoslov hiše (stanovanja) ali obisk Marijine podobe, 
kar daje priložnost, da razvijemo pogovor o stanju v družini. Koristno je lahko tudi, če zrelejšim zakonskim 
parom zaupamo nalogo, da spremljajo mlade poročene zakonce v svoji soseski tako, da jih obiskujejo, jih 
spremljajo v njihovih začetkih in jim predlagajo način, kako rasti. Družinska pastorala mora biti danes v bistvu 
misijonarska; treba je iti ven, biti ljudem blizu, namesto da bi se omejili na to, da smo ustanova s tečaji za tisto 
peščico, ki jih obiskuje. (230)
yy V decembru je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
yy V župnijski pisarni lahko dobite nov Marijanski koledar za leto 2019. Cena je 2,50 €.

Nedelja
730 Tenetiše

830

2. adventna nedelja
1. v čast Materi Božji za zdravje
2. za + Slavko Stanislavo Rihtar – 30. dan po pogrebu
za + Jožefo Kadivec

9. december

Ponedeljek
1730

Evlalija, mučenka; Gregorij III., papež
za + Staneta Markoviča, dar družine Stare

10.  december

Torek
1730

Sabin, škof; Damaz I., papež
za + Francko Markun, dar vaščanov Babnega vrta

11.  december

Sreda
1730

Finian, opat; Pij Ludvik Bartosik, duhovnik, mučenec
za + Janeza Lukanc

12.  december

Četrtek
1730

Lucija, mučenka; Otilija (Tilka), opatinja
za + Florjana Kerna (obl.)

13.  december

Petek
1730

Janez od Križa, duhovnik in c. uč.; Dušan, škof
1. za + Ivano Škofic
2. za + Viktorja Javornika

14.  december

Sobota
1900

Antonija in druge drinske mučenke; Marija di Rossa, red.
1. po namenu
2. za ++ starše Ušlakar

15. december

Nedelja
730 Tenetiše
830

3. adventna nedelja
za + Damjana Jalna, starše Volčič in Jalen
za + mamo Cilko Teran (obl.)

16. december

čiščenje in krašenje Trstenik – advent
Tenetiše – Kožuh Mojca

15. december


