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 “Saj ste vendar živi kamni!” (1 Pt 2,5) 



življenje v obilju
December je mesec brezgla-
vega hitenja, toda advent je čas 
tihega pričakovanja. Za nemir in 
hrup imamo Slovenci dobro refe-
renco: »Ko brez miru okrog divjam, 
prijat'lji prašajo me: kam?« Tako 
gre prva kitica kratke, izbrušene 
Prešernove pesmi Kam. Pesnik v 
svojem hrepenenju ne najde nobe-
ne izpolnitve, pač pa vihar, razde-
janje in obup. Motiv pesmi je sicer 
romantična ljubezen, toda Prešeren 
je tu zadel neko splošnejšo bi-
vanjsko resnico: čeprav človek hre-
peni po drugačnem, globljem in 
resničnejšem življenju, mu je to 
nedostopno ali pa se mu nenehno 
izmika. 
Komur je dano, išče drugo, 
»odličnejšo pot«. Znamenita je 
Prešernova kratka refleksija, ki jo 
običajno naslavljamo Prešernova 
vera. Sam je ni nikoli objavil, pač 
pa jo je po spominu zapisal njegov 
prijatelj Miha Kastelic: 

Pesem je dvoumna, mogoče pa bi 
jo bilo razumeti tako, da je ravno 
bežnost, minljivost temeljni prin-
cip (»Bog«), ki vodi svet, in sicer ne 

v nebo, pač pa v »ne-bo«, v nebi-
vanje, torej v nič. Kot da pesnik ni 
našel poti iz labirinta. Toda v taki 
ateistični drži ne najde ne za-
doščenja ne občutka svobode. 
Nasprotno, iz zgoščenih verzov je 
čutiti globoko melanholijo. Hkra-
ti je jasno, da je kljub nihilistični 
poanti Prešernove vere, ali pa ra-
vno zaradi nje, Prešerna vpraša-
nje Boga še naprej vznemirjalo. Ni 
nepomembno pričevanje njegove 
sestre Lenke, da je pred smrtjo 
prebiral zlasti Novo zavezo in Hojo 
za Kristusom. 

Pavlovo življenje je bilo še bolj 
razburkano od Prešernovega. Že 
njegov vstop v zgodovino je bom-
bastičen: »Besnel je in grozil s 
smrtjo Gospodovim učencem«, 
poroča Luka. Mi bi rekli, da je 
okrog divjal brez miru. In vendar je 
tudi briljantni farizej Pavel hrepe-
nel najprej po bližini in spoznanju 
Boga. Toda to njegovo prizade-
vanje, vključno s hotenjem po 
doslednem izpolnjevanju postave, 
je bilo površinsko, pozunanjeno 
in zato jalovo, celo destruktiv-
no: nazadnje ga je privedlo do 
maničnega pohoda zoper mlado 
Cerkev v Damasku. Toda ko ga je na 
poti tja obsijala luč in je zaslišal glas 

Kar je, beží; al´ beg ni Bog?
Ki vodi vekomaj v ne-bo,
kar je, kar b´ lo je in kar bo.



vstalega Kristusa, je prej pobesneli 
Pavel padel po tleh in ni bil več isti. 

Ne vemo zagotovo, kako se je 
končalo Prešernovo iskanje odgo-
vora na vprašanje o Bogu. Vse-
kakor se, nagnjen k boemstvu, ni 
uspel nikoli izkopati iz spirale 
avtodestruktivnega vedenja. 

Nasprotno pa vemo, da je Pavel 
po epizodi pred Damaskom svoje 
nekdaj uničevalne nagone preo-
brnil v pristno željo po ponovnem 
srečanju s Kristusom in v plodno 
premišljevanje veselega oznanila.
Z zanj značilno samozavestjo se je 

poimenoval za apostola in s svojim 
uvidom ključno oblikoval nastaja-
jočo Cerkev. Ob premišljevanju do-
godka vstajenja se je lahko njegovo 
razumevanje Boga, postave, sa-
mega sebe in drugih v temelju spre-
menilo in poglobilo. Zdaj je »živ-
ljenje v obilju« dostopno vsa-
komur, Grku in Judu, barbaru in 
Skitu. 
Advent je čas, ko lahko človek na 
nemirni poti v Damask sreča Kris-
tusa. Čas za rast skrivnega hre-
penenja po spreobrnjenju, po vsta-
jenju in večnosti. 

Miha Movrin



kaj se je dogajalo pri sprejemu 
pred cerkvico sv. Križa v času praznika vseh svetih?

»Na začetku kristjanovega bitja 
ni neka etična odločitev ali velika 
ideja, ampak srečanje /…/ z neko 
Osebo, ki daje njegovemu živ-
ljenju novo obzorje …,« je zapisal 
papež Benedikt v svoji okrožni-
ci Bog je ljubezen. Na sprejemu 
pred vrati v staro cerkev smo tudi 
mi želeli preko molitve, delitve li-
stkov z Božjo besedo in pogovorov 
z mimoidočimi biti glasniki Osebe, 
tj. Jezusa Kristusa, ki je dal novo 
moč in smer našim življenjem.

Sledi opis le treh izmed mnogih 
srečanj ...

S Sonjo sva, preden bi šli misijona-
rit, začeli z molitvijo, ko se je pred 
nama ustavila neka družina. Sonja 
jim je ponudila Božjo besedo. Ta-
koj smo se zapletli v pogovor. Starši 
so povedali, da sta bila že prej 
oba poročena, potem pa sta nju-
na zakona razpadla in sedaj živita 
skupaj. Ker je bil on prej cerkveno 
poročen, se seveda ne moreta spet 
cerkveno poročiti, se pa tudi čuti-
ta odrinjena iz cerkvenih krogov 
oz. od posameznih duhovnikov. S  

Sonjo sva predlagali, naj se obr-
neta na duhovnike, za katere 
verjameva, da ju bodo sprejeli 
odprtih rok in src ter jima pomagali 
pri urejanju njune situacije. Pogo-
varjali smo se tudi o duhovnih va-
jah, o tem, kako doživljata Cerkev, 
vero, Boga, spregovorili smo o 
molitvi ... Sonja jim je poveda-
la svojo osebno zgodbo o spreo-
brnjenju. Na koncu so vzeli še vsak 
svojo svečko in šli v cerkev molit. 

T. in S.

Zvečer sva z N. nagovorila študen-
ta in mu ponudila Božjo besedo. 
Ko sva ga vprašala, če je veren, je 
razložil, da vero spoštuje zaradi 
babice in da je prazničen kristjan. 
Potem mu je N. ponudil Sveto pi-
smo in smo se lahko pogovarjali 
še o molitvi. Malo po tem, ko smo 
se poslovili, se je vrnil in prosil, da 
bi napisala v Sveto pismo posve-
tilo. Pogovor in darilo Svetega 
pisma se ga je vidno dotaknilo. 

B. in N.

Z Andrejo sva nagovorili par.
Povedala sta, da ne verujeta, 



 
a kljub temu je ona vzela listek z 
Božjo besedo. Gospod tega ni želel. 
Ko sva jima razložili, kaj je to, je go-
spa rekla, da ne pozna Svetega pis-
ma in ga tudi nima. Andreja, ki je 
bila na terenu že zelo domača, ji je 
nato prinesla mali izvod Nove za-
veze in pogovor je stekel. Kasneje 
je gospa vrnila listič z Božjo besedo 
in Sveto pismo, češ da tega ne na-
merava brati. Medtem se je gospod 
omehčal in sprejel Božjo besedo in 
gospa je zadovoljna pripomnila, da 
je beseda namenjena prav njemu. 
Med pogovorom sta nam nato 
zaupala njuno življenjsko zgodbo. 

Gospa je povedala, da je bil njen 
oče nastrojen proti Cerkvi in v 
družini tako tudi niso prejeli ver-
ske vzgoje. Gospod pa je »priznal«, 
da ga je »Nekdo« že večkrat rešil 

Cerkve. Predlagala sem, da bi šli 
v cerkev in v zahvalo za njuna živ-
ljenja zmolili Zdravamarijo. Gospa 
je povedala, da se tudi pokrižati 
ne zna. Andreja je prinesla listek z 
molitvijo Očenaša in Zdravamarije. 
Vstopili smo v cerkev in res me je 
ganilo, da sem smela gospe poka-
zati, kako se prekriža. Gledala me 
je in ponavljala za menoj: v imenu 
Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Prižgala sta sveči. Počasi in zbra-
no smo skupaj zmolili Očenaš in 
Zdravamarijo. Sta molila prvič? Ne 
vem. Vem pa, da se je čas ustavil. 
Trenutek je bil svečan in pretresljiv 
hkrati. V svoji veliki ljubezni nas je 
Gospod povezal v občestvo vernih.

skorajšnje smrti in da ima doma 
star molitvenik, ki ga, kadar ga 
odpre in kaj prebere, »poboža po 
duši«. Sicer pa ne veruje in ne mara 

A. in A. 



stopimo na pot resnice,
tolažbe in upanja

V mesecu decembru se bomo 
pri Knjigi in čaju pogovarjali o 
knjigi Jeana Vanierja IZVIR SOLZA.

Povabljeni k adventnemu branju, 
da skupaj s Kristusom okusimo dar 
Božje ljubezni. Zdenka Sušec

Jean Vanier pravi, da vsak izmed 
nas v svoji edinosti ni poklican, da 
bi najprej »nekaj naredil«, ampak 
da bi sebe prepoznal kot ljublje-
nega. In vsakdo je poklican, da pre-
pozna dar drugega, še posebno 
dar ubogih, majhnih, zapuščenih, 
vseh, ki jih naša družba zavrača.
Morda ravno v tem trenutku išče-
mo nekaj, kar bi osmislilo naše 
življenje, morda pa smo pre-
bogati, prepolni načrtov ali naspro-
tno, preveč užaloščeni. Ni va-
žno! Jean Vanier nam govori, da 
je vedno čas, da stopimo na pot …

» če imate usta « -
nova otroška zgoščenka

otroški pevski zbor Postružki, 
ki vsako prvo nedeljo v mesecu 
prepeva pri sveti maši ob 11.00, 
posnel zgoščenko z 12 novimi 
otroškimi duhovnimi pesmimi. 
Pesmi prepevajo mali solisti in zbor 
ob inštrumentalni spremljavi. Svo-
jo zgoščenko lahko kupite tudi v 
avli naše cerkve (pri časopisih). Ker 
so vsi glasbeniki in ostali sodelavci 
ustvarjali prostovoljno, je cena sim-
bolična – 5 evrov. Priporočamo! 

V preteklih mesecih je župnijski



naredite svoj adventni venček

Vsoboto, 2. 12. 2017, od 10.00 
do 12.00, bo v veroučni učilnici 
potekala delavnica izdelovanja ad-
ventnih venčkov. S seboj prinesite 
nastavke za svečke. Za material bo 
poskrbljeno.

Vabljeni vsi, vseh starosti!

izdelaj svoje božično-
novoletne voščilnice

Zdi se, da je v času potrošništva in 
hitenja najhitreje in najenostavneje 
za praznike poslati kar SMS. Neka-
teri morda še pokličejo. Vse manj 
pa je takšnih, ki božično-novoletne 
praznike voščijo z voščilnico. In če 
je ta izdelana z ljubeznijo, je vre-
dnost voščila še večja. Vzemite si čas 
in pridite na delavnico, kjer si boste 
sami izdelali voščilnice. Za osnovni 

material bomo poskrbeli mi, vi 
pa s seboj lahko prinesete sveže 
ideje, bleščeče stvari (bleščice, 
nalepke, zlat flomaster, sprej …), 
škarje, štance … Ustvarjali bomo v 
soboto, 16. 12. 2017, od 15.30 do 
17.30, potem bomo še pospravili 
in, če želite, skupaj odšli na božično 
osemdnevnico, ki se ta dan začne.
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OBIšČITE NAšO SPLETNO STRAN:       

SPrejeM v ŽuPnijSki PiSarni: 
ponedeljek, torek, četrtek in 
petek od 8.30 do 9.30 in od 
17.00 do 17.45

uRnIk SVetIh mAš:
NEDELJA:  7.30, 9.00, 11.00
Tomačevo: 8.00

DELAVNIKI: 7.30 in 18.00
SOBOTE: 11.00 in 18.00



                
                 

                

                
                

                

                

                

                

                

                
                

                

pričakujemo ...
Petek / 1. deCeMber

Sobota / 2. deCeMber

nedelja / 3. deCeMber

sobota/ 16. deCeMber

Ponedeljek/ 25. deCeMber

nedelja / 31. deCeMber

delavnica izdelovanja adventnih venčkov ob 
10.00 v veroučnih prostorih

srečanje za starejše, bolne in invalidne osebe; 
sveta maša ob 11.00, možnost prejema bolniškega
maziljenja, sledi druženje v župnijskih prostorih

Miklavžev večer; Miklavževa igra in 
obdarovanje ob 17.00 v novi cerkvi

sveti štefan: svete maše ob 9.00 in 18.00, v 
Tomačevem ob 8.00

SVETI VEČER; prva sveta maša ob 18.00, božičnica ob 
23.30, slovesna polnočnica ob 24.00 in »polnočnica« 
v Tomačevem ob 22.00

prva sobota, ob 17.00 adoracija pred Najsvetejšim
in priložnost za spoved

nedelja / 24. deCeMber

srečanje Knjiga in čaj ob 18.45 v župnijski knjižnici

Sreda /6. deCeMber

torek / 26. deCeMber

Ponedeljek / 1. januar

sestanek Župnijske karitas ob 18.45

izdelovanje božično-novoletnih voščilnic od 
15.30 do 17.30 v veroučni učilnici

BOŽIČ – praznik Jezusovega rojstva; slovesne svete 
maše ob 7.30. 9.00 in 11.00, v Tomačevem ob 8.00

začetek božične osemdnevnice – k večernim svetim 
mašam (vsak dan ob 18.00, razen v nedeljo, 17.12., 
ko bo osemdnevnica zjutraj, ob 9.00) še posebej
vabljene družine z otroki, saj bomo na poseben 
način spremljali Marijo in Jožefa na poti proti Betle-
hemu

Miklavževa nedelja; čaj in kuhano vino 
po vseh svetih mašah

prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih

brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni 
praznik; svete maše ob 9.00 in 18.00

Petek /8. deCeMber

torek /12. deCeMber

SILVESTROVO – drugi sveti večer; zahvalna sveta maša 
ob sklepu leta ob 20.00; sledi agape, čaj in druženje

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI in NOVO LETO; svete 
maše po nedeljskem urniku 

Sreda /13. deCeMber skupina za žalujoče ob 18.45


