
GOSPOD BOG BO PRAVIČNO VLADAL PRED VSEMI NARODI
Zahodna družba se hvali z demokratičnimi zakoni in upoštevanjem 

človečanskih pravic, toda ko se bolj poglobimo v izvajanje demokratično 
sprejetih pravil, marsikdo zmaja z glavo in pristavi: »Zelo daleč smo od 
prave demokracije!« Svet, ki je še vedno zelo razdeljen in v katerem kroji 
pravico majhna peščica vplivnežev, ni človeku prijazen in ne moremo 
govoriti o neki pravičnosti. Potrebni smo globoke prenove ne le različnih 
struktur in zunanjega videza, temveč je treba nekaj spremeniti v samem jedru. Dokler ne pride 
do bistvene spremembe v naših glavah, v načinu razmišljanja, govorjenja in ukrepanja v dobro 
vseh, je bolje, da ne govorimo o pravičnosti, ampak o tiraniji peščice ki si lasti pravice Boga. 

Prerok Izaija je v svojem času čutil, da ga Bog pošilja, da nekaj naredi v tej smeri. Takole 
nas danes nagovarja: »Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal 
me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, 
zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti.« Bog se je od začetka časov 
zavezal, da bo reševal človeštvo. Bog je zvest in vse, kar je ustvaril, naj bi služilo človeku, ki ga je 
naredil malo nižjega od angelov. Mar je Bog vesolje in življenje na zemlji ustvaril zaradi sebe? 
Sploh ne. Vse je zaradi človeštva, saj to, kar je ustvarjeno, nima prave vrednosti, če ni nekoga, 
ki lahko to uživa in se Bogu zahvaljuje za vse dobro in lepo, kar nas obdaja.

Izaija nas v adventnem času sprašuje, ali znamo Božje darove pravilno uporabljati in če 
že prihaja do določenih zlorab – to je med ustvarjenimi in nepopolnimi bitji neizogibno -, 
moramo najti odgovor na temeljno vprašanje: »Ali smo se pripravljeni spreobrniti in spraviti 
z Bogom?« Ni nam znan datum Jezusovega ponovnega prihoda in zato je sedaj optimalni čas, 
da napake, ki smo jih naredili, odstranimo in se poboljšamo. Kaj je dobro narediti v letošnji 
pripravi na praznovanje Jezusovega godu?

Pandemija korona virusa nam je odvzela možnosti množičnega srečevanja, zato se 
bo priprava na božič preselila v naše domove. Kot družina se bomo pripravili na skupno 
praznovanje. Adventni venček gotovo imamo, a ne smemo ga pustiti samevati na mizi. Njegov 
namen je, da nas vabi na skupna srečanja ob branju Svetega pisma in molitvi. To je lepa 
priložnost, da si povemo, kar mislimo drug o drugem in tako ustvarimo pravo vzdušje za 
praznovanje. Kjer sta dva ali so trije zbrani zaradi skupnega dobrega, tam je Jezus gotovo med 
njimi!
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Nedelja 3. adventna nedelja 13. december
yy Danes je 3. adventna nedelja. Godujeta Lucija, mučenka in Otilija (Tilka), opatinja.
yy Marija Romarica se je letos podala na pot prej kot običajno. Zaradi korona virusa ni priporočeno večje zbira-
nje, zato bo Marija vsak dan na obisku pri eni družini. Dopoldne naslednjega dne prinesete Marijin kip nazaj 
v župnijsko cerkev, da ga zvečer lahko vzame druga družina. V cerkvi sta na razpolago dva Marijina kipa, kar 
pomeni, da bo Marija Romarica lahko vsak dan na obisku pri dveh družinah. Na policah za tisk je seznam, 
kamor vpišete svojo rezervacijo. 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 boži-
ča. Naj nas skupna večerna molitev letos še bolj poveže v prizadevanju za odpravo epidemije.

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 16. decembra je začetek božične devetdnevnice. Ker se ne moremo množično zbirati v cerkvi, bo devetdnev-
nica na daljavo. Na internetni strani župnije bo vsak dan kratka božična zgodba z nalogo. Zgodbe je pripravila 
goriška župljanka Tadeja Roblek. Barbara Vevar bo vsak dan organizirala srečanje v ZOOM-u, ki bo ob 18.00. 
O dostopu na ZOOM si preberite na naši internetni strani.

yy Kako bo z letošnjim božičnim praznovanjem? Naši škofje se pogovarjajo z vlado, da bi dovolila neko obliko 
praznovanja. Zato sedaj čakamo nadaljnja navodila. Kaj se bodo zmenili bo gotovo objavljeno preko različnih 
medijev in se bomo sproti dogovarjali ter prilagajali novim razmeram. Zaenkrat jaz redno mašujem po vaših 
namenih ob urah, ki so objavljene na oznanilih, 20 minut pred mašo pa tudi v decembru molim rožni venec 
po namenih, ki ste jih naročili ob prazniku Vseh svetih. To je sedaj ena od oblik povezave z župnijo.

yy Betlehemska lučka bo prišla. Na razpolago jo boste imeli v cerkvi in si boste tam prižigali svoje svečke. Sprem-
ljajte sprotna obvestila na naši internetni strani.

yy Ker je sedaj trgovina Ognjišče v Kranju zaprta, sem sam pripravil zavitke s kadilom in ogljem, ki jih uporab-
ljamo za vse tri svete večere, ko blagoslovimo naše domove. Cena kadila je 0,80€, oglja pa 0,50€. Oboje imate 
na razpolago v župnišču.

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

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

13. december

Ponedeljek
1800

Janez od Križa, duhovnik in c. uč.; Spiridion (Dušan), škof
v zahvalo

14. december

Torek
1800

Antonija in druge drinske mučenke; Karel Steeb, duhovnik
za + Viktorja Javornika

15. december

Sreda
1800

Adelajda (Adela), kraljica; Ado, škof
za + Cecilijo (obl.) in Ludvika Terana

16.  december

Četrtek Janez de Matha, redovni ustanovitelj; Viviana, opatinja 17.  december
Petek
1800

Vunibald, opat; Gacijan, misijonar
za zdravje

18.  december

Sobota
1900

Urban V., papež; Anastazij, papež
1. za + Zalko Zupan, ob rojstnem dnevu
2. za + Ivano Lombar – Studen

19.  december

Nedelja
730 Tenetiše
830

4. adventna nedelja
za zakonsko skupino
za + Vinka in Pavlo Perko (obl.)

20.  december


