
GOSPOD TI OZNANJA, DA TI BO GOSPOD NAREDIL HIŠO
Imeti hišo, imeti dom, to je upanje mnogih, predvsem mladih, ki bi 

si radi ustvarili skupno ognjišče, pa jim finančne razmere in množična 
brezposelnost to preprečujejo. Mnogi sicer imajo hišo ali stanovanje, a se 
kljub temu ne počutijo dobro, kajti dom niso zidovi, dom predstavljajo 
ljudje, ki se razumejo med seboj, se sprejemajo takšne kot so in tako 
ustvarjajo vzdušje domačnosti in zaupanja.

Kralj David je stanoval v cedrovi hiši, skrinja zaveze pa je bila v šotoru. To se mu 
ni zdelo prav, zato je preroku Natanu rekel, da bo za Božjo skrinjo naredil primerno 
bivališče. Toda, to ni bila Božja volja, zato je dobil odgovor: »Mi boš mar ti zidal hišo 
za stanovanje. Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil vladar mojemu ljudstvu 
Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. 
Naredil ti bom veliko ime, ki bo enako imenu velikašev na zemlji. Gospod ti oznanja, 
da ti bo Gospod naredil hišo.« Davidove roke so bile preveč krvave zaradi vojn, ki jih je 
vodil, zato je Gospod določil njegovega dediča, sina Salomona, da bo gradil jeruzalemski 
tempelj. David zaradi te odločitve ni bil slabe volje, ravno nasprotno, pripravil je veliko 
materiala za novo svetišče in zbral v Jeruzalemu številne strokovnjake in rokodelce, da 
bi mogočni tempelj bil zares svetišče, ki je vredno vsemogočnega Boga.

In kako naj razumemo preroka Natana, ko pravi: »Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod 
naredil hišo?« Tako kot stavba iz kamna in opeke še ni dom, ne smemo dobesedno 
jemati napovedi, da bo Gospod sezidal Davidu hišo. Varoval bo namreč njegov rod in 
ga povzdignil nad vse druge rodove, kajti Jezus se bo rodil Mariji in Jožefu, ki sta bila 
Davidovega rodu. Prerok Natan je Davidu sporočil, da bo Gospod vedno z njim, še več, 
njegov rod bo postal najmogočnejši, ker bo iz tega rodu prišel odrešenik Jezus Kristus. 
Bog je bil prvi na potezi, njegova odločitev je povezana z novo pogodbo ali zavezo, ki 
jo sklepa s človeštvom. Mogočni tempelj, ki ga bo zgradil Salomon in na katerega so 
bili Izraelci vedno zelo ponosni, bo hiša iz kamna, hiša, ki jo bo Gospod naredil, pa 
bo živa, iz dneva v dan se bo povečevala, ko bo sprejemala nove člane. To hišo danes 
predstavljamo mi. Ta hiša je živa Cerkev, v kateri imajo prostor vsi rodovi, vsa ljudstva, 
vsi jeziki. Takšna je namreč živa Cerkev, ljudstvo nove zaveze, skupnost Božjih otrok, ki 
se Bogu zahvaljujejo in mu pojejo: »Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva!«
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Nedelja 4. adventna nedelja 20. december
yy Danes je 4. adventna nedelja. Goduje Vincencij Romano, duhovnik in Evgen, mučenec.
yy Marija Romarica v Tenetišah lepo potuje od družine, bila je na Povljah, v drugih zaselkih pa še ne. Do svetega 
večera je še nekaj časa in zato Marija čaka, da jo sprejmete na svoj dom. Naj nas skupna večerna molitev letos 
še bolj poveže v prizadevanju za odpravo epidemije.

yy Božična devetdnevnica lepo poteka. Od 16. decembra se vsak dan srečamo na zoomu ob 18.00. Navadno je vklju-
čenih okrog 25 družin. Na internetni strani župnije pa je vsak dan sproti besedilo zgodbe, ki si jo lahko preberete. 

yy Ta teden bodo dovoljene maše z ljudstvom, a pod strogimi pogoji (ena oseba na 30m2). Maše bodo »suhe«, brez 
petja. Po pogovoru z nadškofom vam predlagam, da se odločite za enega ali dva obiska svete maše med tednom in 
pridite k maši kot družina, ker je eno gospodinjstvo smatrano kot ena oseba. Prednost imajo tisti, ki so mašo na-
ročili in njihovi sorodniki. Polnočnice ne bo. Upoštevajmo te izredne ukrepe in se prilagodimo danim razmeram.

yy Betlehemska lučka je že prispela in je na razpolago v obeh cerkvah. Letošnja poslanica je sledeča: »Naš svet je pov-
sem isti kot včeraj, ta čas je le pokazal, kakšen je v resnici. Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo priti bližje. 
Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas drug drugemu približa. Ko namreč v 
temi nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, ampak človek. Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas. 
To je naš korak bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in 
jo nesite naprej. Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da jim pokažete bli-
žino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot. Prižgimo luč. Obdržimo bližino!« Prostovoljni prispevki so namenjeni 
neprofitni organizaciji Lunina vila, združenju Lebanese Girl Scout Association in dobrodelnemu skladu sv. Lucije.

yy Božično voščilo: Dragi župljani, naj bo v vaših domovih v teh dneh ta luč, ne na mizi ali v temnem kotu, ampak 
v srcu vsakega, da bomo zaznali bitje srca svojega bližnjega, da se bomo zdrznili ob samoti človeka, mimo katerega 
smo večkrat hodili brezbrižno, da bomo v očeh zaznali solzo ob pogledu na človeka, ki smo ga po krivem sodili. Ta 
luč, ki se je rodila na današnji dan, naj prežene sleherno temo in nas zbliža med seboj, da ne bomo drug v drugem 
gledali tekmeca, ampak brata in sestro, s katerima hodimo v korak proti istemu cilju.

yy V župnišču imate na razpolago kadilo in oglje za blagoslov domačih jaslic in svojega doma. Cena kadila je 
0,80€, oglja pa 0,50€. V cerkvi pa je na razpolago blagoslovljena voda.

Nedelja
730 Tenetiše
830

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

20. december

Ponedeljek
1800

Peter Kanizij, duhovnik in c. uč.; Dominik Spadafora, red
1. za zdravje
2. za + Frančiško Markun (obl.)

21. december

Torek
1800

Frančiška Cabrini, red. ustan.; Ishirion, mučenec
za zdravje

22. december

Sreda
1800

Janez Kancij, duhovnik; Ivo, škof
1. za + Lojzeta in Rozalijo Jagodic ter Zalko Zupan
2. za zdravje

23.  december

Četrtek
1700 Tenetiše
1900

Adam in Eva, prastarši, Hermina, devica – Sveti večer
za + Mici Pušavec, dar nečakinj Jane in Jelke
za + Jasno Kadivec

24.  december

Petek
730 Tenetiše
830

1900

Božič – Gospodovo rojstvo; Evgenija in Anastazija, mučenki
za + Franca Pušarja (obl.)
v zahvalo za talente
za + Franca Ušlakarja, dar brata Janeza

25.  december

Sobota
830

Štefan, muč.; Zosim, papež – Dan samostojnosti, d. p. d.
1. po namenu iz Švice – v domu
2. za uspešno šolsko leto

26.  december

Nedelja
730 Tenetiše
830

Nedelja Svete Družine
za + Nado Lukanec, dar sosedov
za župljane

27.  december


