
OB VSAKI PRILOŽNOSTI IZRAŽAJTE SVOJE ŽELJE BOGU
Človekovi načrti ne poznajo meja: čim več dosežeš, toliko večja so 

tvoja pričakovanja. Osnovna zakonitost bivanja je, da je sleherno življenje 
izziv, ki se mu ni mogoče upreti. Tudi tisti, ki se prepušča sanjarjenju in 
lenemu zadovoljevanju osnovnih potreb od danes do jutri, uživa in ga ne 
boš prepričal, da imaš zanj kakšno boljšo ponudbo. On jo je že našel in je 
z njo zadovoljen. In vendar hitro odkrijemo, da je resnično zadovoljnih in 
srečnih ljudi malo. Kje so vzroki, da ne odkrijejo tisti »več«, ki daje bivanju 
pravi smisel in zadovoljstvo na daljši rok?

Apostol Pavel je našel odgovor v tem, da je treba preseči svojo nepopolno naravno in se zazreti 
v tistega, ki lahko v polnosti zadovolji tvoje potrebe. Zato je Filipljanom predlagal: »Nič ne skrbite, 
ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo ter zahvaljevanjem.« 
Kadar si odvisen samo od samega sebe, hitro izčrpaš svoje možnosti in zato so mnogi hitro brez 
energije. To je še toliko bolj vidno pri tistih, ki ne vidijo, da človek ni samo telo, ampak tudi duh in 
duša.

»Ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu!« nam svetuje apostol Pavel. Ta uvid pa dobimo 
šele takrat, ko dobro poznamo samega sebe, ko smo ocenili svoje prednosti in omejitve. Če ne veš, 
kaj sam zmoreš, kako boš potem prosil za pomoč. Odrešenika ne potrebujejo tisti, ki so polni samega 
sebe in prav tako ne tisti, ki samega sebe ne poznajo. K Bogu se lahko obrneš s svojimi prošnjami, 
ko veš, kaj potrebuješ. 

Naslednji korak pa je povezan z načinom, kako naj prosimo: z molitvijo in zahvaljevanjem. Naše 
prošnje bodo dosegle uslišanje, če vemo, na koga se obračamo in kako nam tisti lahko pomaga. 
Če se obrneš na človeka, veš, da je samo človek kot ti, morda v kakšni stvari boljši od tebe, ne pa 
vsemogočen. Zato bodo odgovori, ki jih boš dobil, vedno nepopolni. Treba se je obrniti na tistega, ki 
je vsestransko močnejši od tebe, a te razume, ker ti je blizu, ker ni neko oddaljeno, nedostopno bitje, 
ki mu je prav malo mar, kaj se s teboj dogaja. Zato je treba zahrepeneti po Bogu, ga iz dneva v dan 
bolj odkrivati, prepoznati njegovo delovanje v svojem življenju ter ga častiti z molitvijo in zahvalo. 
Kdor časti Boga in se trudi, da njegovega prijateljstva ne bi zavrgel s slabimi dejanji, je lahko trdno 
prepričan, da njegove prošnje ne bodo naletele na gluha ušesa, ampak bodo uslišane. Kdaj bomo 
prejeli odgovor in kakšna bo milost, ki nam bo naklonjena, pa je odvisno od Boga. On že ve, kaj je za 
nas dobro in kdaj bo njegova milost padla na rodovitno zemljo ter obrodila bogate sadove.
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Nedelja 3. adventna nedelja 13. december
 y 3. adventna nedelja. Godujeta Lucija, devica in mučenka ter Otilija (Tilka), opatinja.
 y Danes je čebelarska maša, ko smo počastili zavetnika čebelarjev svetega Ambroža, ki je godoval v ponedeljek, 

7. decembra. Ta svetnik ni postal zavetnik čebelarjev le zaradi legendarne pripovedi, da je kot otrok imel na 
glavi roj čebel in ga nobena ni pičila, ampak predvsem zaradi svojega značaja, svoje delavnosti in zavzetosti pri 
oznanjevanju evangelija. Pri njem se je uresničil pregovor: »Priden je kot čebela.« Upajmo, da današnja maša 
ne bo prva in zadnja v kranjski regiji, ampak bo z leti postala tradicionalna in bo vedno bolj povezovala med 
seboj pridne čebelarje kranjske regije. Iskreno se zahvaljujem našim čebelarjem, ki so se potrudili pri pripravi 
današnje slovesnosti.

 y Danes popoldne bo nadškof Stanislav Zore odprl stolna sveta vrata ob razglasitvi leta usmiljenja. Slovesna sveta 
maša bo ob 16.00 popoldne. Vabljeni.

 y V torek je začetek božične devetdnevnice, zato bo na pot odšla Marija romarica. En Marijin kip bo romal po 
družinah naših veroukarjev, eden bo na razpolago vsem vasem, ki hodite k maši v župnijsko cerkev in en kip 
bo romal na podružnici Tenetiše. Na oglasni deski imate sezname, kjer se lahko vpišete, kdaj bi bil Marijin kip 
v vaši družini. Pri tisti družini se zvečer zberejo sosedje k molitvi in adventnemu klepetu. Naj nas Marija pove-
zuje in nam pomaga v pripravi na letošnji božič, zato jo z veseljem sprejmimo na naše domove.

 y V četrtek zvečer bomo imeli zadnje srečanje biblične skupine v tem letu. Beremo odlomke o Jezusovem rojstvu. 
Svetopisemskim besedilom sledi razlaga o zgodovinskosti in duhovni vrednosti posameznih odlomkov. V sejni 
dvorani se dobimo ob 19.30. Vabljeni.

 y Naslednjo nedeljo se bomo kristjani še posebej zavzeli za vrednost zakonske zveze in družine, ko bomo šli 
na referendum in glasovali »proti«. Zato za uspeh referenduma vsak dan molimo doma in v cerkvi na koncu 
vsake svete maše. Darujmo s tem namenom Bogu tudi svoje trpljenje in življenjske stiske. Zdrava družina je 
pogoj za zdrav narod, zato jo ohranimo takšno, kot si jo je zamislil naš Stvarnik.

 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

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

13. december

Ponedeljek
1730

Janez od Križa, c. uč.; Spiridion (Dušan), škof
za + Anico Celar, dar vaščanov Žabelj

14. december

Torek
1730

Marija di Rossa, red.; Antonija in druge drinske muč.
za + Jožeta Lombarja, dar sosedov Babnega vrta

15. december

Sreda
1730

začetek božične devetdnevnice; Adelajda (Adela), kraljica 
v čast Sveti družini za zdravje

16. december

Četrtek
1730

Janez de Matha, red. ustan; Lazar iz Betanije
za + Manco Dobrin, dar sosedov

17. december

Petek
1730

Vunibald, opat; Gatijan (Gacijan), misijonar
za + Angelo Markun, dar vaščanov Babnega vrta

18. december

Sobota
1900

Urban V., papež; Anastazij, papež
1. za + Vogarjevega ata Jožefa, mamo Barbaro in sina Jožeta
2. za vse ++ Fendetove iz Žabelj

19. december

Nedelja
800 Tenetiše
1000

4. adventna nedelja
za ++ starše Volčič in Jalen in Damjana Jalna
1. za + Vinka in Pavlo Perko (obl.)
2. za + Barbaro in Štefana Urbanca

20. december

čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – 

19. december


