
GLEJTE, GOSPOD BOG PRIHAJA Z MOČJO
Vsi se zavedamo, da je življenje težko in nikoli ne vemo, ali smo dobro 

pripravljeni na vse izzive, ki nas čakajo na naši poti. Starši se sprašujejo, 
ali bodo dovolj dobro pripravili svoje otroke na boj, ki jih čaka, kajti v 
svetu, ki se spreminja z astronomsko naglico, ni dovolj, da končaš določeno 
izobraževanje, ker morda sploh več ne bo potrebe za tvoj profil izobrazbe. 
Osebno menim, da je tak način razmišljanja le polovičen: res je dobro, da 
poskrbimo za svoje preživetje, toda to mora biti v ospredju v času prvega dela priprave na 
življenje, ki je povezan s človekovim optimističnim iskanjem svojega mesta v družbi. To je 
čas, ko se želiš izkazati, ko se vzpenjaš in se trudiš, da bi bil med tistimi, ki jim je uspelo priti 
na vrh. Ko si na vrhu, pa te čaka še spust z gore dosežkov in poklicne kariere. Ta čas pa je 
povezan z izgubljanjem, s pojemanjem moči, ko si marsikdo ne prizna, da je treba odstopiti 
mesto mlajšemu. In kaj se bo sedaj zrinilo na mesto, ki je bilo posvečeno karieri in uspehom? 
V naše življenje mora vstopiti nekdo drug in treba mu pripraviti prostor. Prerok Izaija nam 
danes govori takole: »V puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustinji cesto našemu 
Bogu! Razodelo se bo Gospodovo veličastvo in videlo ga bo naenkrat vse človeštvo.«

Ko si ugotovil, da tvoje moči pojenjajo, da nisi več tako čil in zdrav kot si bil pri štiridesetih, 
je treba dati prednost neki drugi moči, ki ni odvisna od tebe, ki ti je bila že davno podarjena, a 
je nisi opazil: to je Božja moč in Stvarnikov načrt, ki ga ima s teboj. Na sestopu z vrha je treba 
računati s tistim, ki ti je stal ob strani, ko si zmagoval in postajal vedno bolj uspešen. Sedaj 
pa je nastopil čas, da svoj uspeh in modrost, ki si jo dosegel, začneš deliti s tistimi, ki te bodo 
izrinili in so prepričani, da je tvoje slave konec, ker morajo stopiti v ospredje bolj zagnani 
in neizprosni. Tako razmišlja vsakdo, ki začenja in je prepričan, da so uspešni le najdrznejši 
in najbolj kruti. Spomniti se je treba, kako smo sami začenjali, ko smo enako razmišljali in 
živeli v utvari, da smo vsemogočni. Resnica pa je popolnoma drugačna: naši uspehi so bili 
navidezni in preveč nepredvidljivi, dokler nismo šli v globino, kjer smo se srečali s svojo 
senčno platjo, si priznali resnico o svojih mejah in se srečali z Bogom. To srečanje je usodno 
za vsakogar, kajti pravo srečanje z Bogom človeka zares spremeni in mu odpre novo potovanje 
in zadovoljen sestop z vrha. Naenkrat kariera ni več pomembna, kajti pomembnejše je to, kaj 
si kot človek in kako uresničuješ svoj poklic poštenega državljana in dobrega kristjana. Prav 
adventni čas je lepa priložnost, da se odpravimo na to novo potovanje.
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Nedelja 2. adventna nedelja 6. december
yy Danes je 2. adventna nedelja. Godujeta Nikolaj (Miklavž), škof in Apolinarij Tržaški, mučenec.
yy Danes goduje sveti Nikolaj ali Miklavž, ki je gotovo eden najbolj  priljubljenih svetnikov. S posebnim veseljem 
ga pričakujejo otroci, ko na večer pred svojim godom hodi okrog in jim prinaša darove - pridne nagrajuje, 
poredne pa prepusti svojim spremljevalcem, parkeljnom. Podoba tega prikupnega svetnika je v nas močno 
živa že od otroških let. Nič neprijaznega, mrkega, togega, tujega ni na njem. Ljubezen do bližnjega in bratovska 
pomoč, lastnosti, ki ju kaj radi občutimo kot nadležno dolžnost, sta pri svetemu Miklavžu nekaj tako samo 
po sebi razumljivega, da ganeta še tako trdo srce in ga pridobita za dobro. Svetnik je škof, ki se mu ne zapirajo 
nobena vrata. Verjetno je ponoči doma obdaroval večino naših otrok, kajti zaradi korona virusa letos ni mogel 
priti v našo cerkev.

yy V torek je slovesni praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. To dogmo je 8. decembra 1854 razglasil 
papež Pij IX. in s tem poudaril, da je bila blažena Devica Marija v prvem trenutku svojega spočetja obvarovana 
vsakega madeža izvirnega greha, in sicer po edinstveni milosti in posebni pravici, ki ji jo je podelil vsemogočni 
Bog glede na zasluženje Kristusa Jezusa, Zveličarja človeškega rodu. To je od Boga razodet nauk in ga morajo 
zato vsi verniki trdno in stanovitno verovati. Marija je torej edina od vseh ljudi, ki ob spočetju ni bila grešna, 
pač pa je bila že od prvega trenutka svojega obstoja milosti polna, ni pa bila obvarovana posledic izvirnega 
greha. Za to, da je celo življenje ostala brez greha, si je morala prizadevati in se odločiti za sodelovanje z Bogom, 
kar je izpovedala z besedami: »Glej dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi.«

yy Marija Romarica, ki je vsako leto potovala po naši župniji in zbirala sosede k skupni večerni molitvi, se bo letos 
podala na pot prej. Zaradi korona virusa ni priporočeno večje zbiranje, zato bo Marija vsak dan na obisku pri 
eni družini. Dopoldne naslednji dne potem prinesete Marijin kip nazaj v župnijsko cerkev, da ga zvečer lahko 
vzame druga družina. V cerkvi bosta na razpolago dva Marijina kipa, kar pomeni, da bo Marija Romarica 
lahko vsak dan na obisku pri dveh družinah. Na policah za tisk bo seznam, kamor boste vpisali svojo rezer-
vacijo, kdaj bo Marija Romarica prenočila v vaši družini. Tudi v Tenetišah je na razpolago manjši Marijin kip 
Fatimske Matere božje. Tam se boste morali med seboj dogovarjati, pri kom boste dobili Marijin kip za večerno 
molitev. Letos bo to lepa priložnost, da se ob Mariji, ki pride na obisk, posamezna družina duhovno pripravi 
na praznovanje božiča.

yy Šolski pouk na daljavo se nadaljuje in na isti način tudi verouk. Na internetnih straneh obeh župnij je objavlje-
no veroučno gradivo in nedeljsko gradivo za skupna družinska praznovanja. Predvsem birmanci naj obdelajo 
predvideno snov, ker bo treba narediti prvo preverjanje. To bo po vsej verjetnosti v začetku januarja.

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

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

6. december

Ponedeljek
1800

Ambrozij (Ambrož), škof in c. uč.; Boecij, apostol Škotske
za zdravje

7. december

Torek
1800

Brezmadežno spočetje Device Marije; Makarij, mučenec
za ++ starše Angelo in Andreja, brata Andreja in vse Krničarjeve

8. december

Sreda
1800

Peter Fourier, redovni ustanovitelj; Valerija, mučenka
v zahvalo za vse dobro v letu 2020

9.  december

Četrtek Evlalija, devica in mučenka; Gregor III., papež 10.  december
Petek Damaz I., papež; Danijel Stilit, samotar 11.  december
Sobota
1900

Finian, opat; Pij Ludwik Bartosik, duhovnik in mučenec
za + Janeza Ješeta in za zdravje

12.  december

Nedelja
730 Tenetiše
830

3. adventna nedelja
za + Damjana in Francija Jalna, ter starše Volčič in Jalen
za + Florjana (obl.) ter Staneta in Rozalijo Kern

13.  december


