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

oznanila
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Smisel adventnega časa

Dragi bratje in sestre! Vstopamo 
v liturgični čas adventa. Apostol Pa-
vel nas vabi k temu, da pripravimo 
»prihod našega Gospoda Jezusa 
Kristusa« (1 Tes 5,23), tako da s po-
močjo Božje milosti živimo neopo-
rečno. 
Razmislimo na kratko o tem, kaj 
pomeni izraz prihod (lat. adven-
tus). V jeziku antičnega sveta so s 
to besedo naznanjali prihod dosto-
janstvenika, obisk kralja ali impera-
torja v provinco. Toda lahko bi ena-
ko označevala prihod božanstva, ki 
zapušča svoje skrivališče, da bi se 
razodelo z močjo ali da bi obredno 
praznovali njegovo navzočnost. 
Kristjani so prevzeli izraz advent, da 
bi pokazali na svoj odnos do Jezusa 
Kristusa: Jezus je kralj, ki vstopa v 
ubogo »provinco«, tj. na zemljo, da 
bi nas vse obiskal; na praznovanje 
svojega prihoda, pri katerem sode-
lujejo vsi, ki vanj verujejo, vsi, ki ve-
rujejo v njegovo navzočnost. Z be-
sedo advent povemo: Bog je tukaj, 
ni se umaknil iz sveta, ni nas pustil 
samih. Četudi ga ne moremo videti 
niti se ga dotakniti, je tukaj in nas 
obiskuje na raznotere načine.
Advent, prihod, pomeni po drugi 
strani obisk: v tem primeru je Bog 

tisti, ki vstopi v moje življenje in mi 
hoče spregovoriti. 
Vsi izkušamo v vsakdanjem življe-
nju, da nam primanjkuje časa za 
Gospoda, tako kot za nas same. 
Povsem nas »pogoltne« vse tisto, 
kar bi morali »delati«. Ali ni res, 
da se nas polastijo prav dejavnost, 
družba in njeni številni interesi, ki 
imajo monopol nad našo pozor-
nostjo? Ali ni res, da posvečamo 
veliko časa zabavi in sprostitvam 
vsake vrste? In nas včasih vse to 
preplavi? 
Advent, ki ga začenjamo, nas vabi, 
da se v tišini ustavimo, da bi dojeli 
neko navzočnost. Je povabilo, da je 
vsak dogodek v dnevu znamenje, ki 
nam ga pošilja Bog, znamenje nje-
gove pozornosti do vsakega izmed 
nas. Kolikokrat nam Bog daje pri-
ložnost, da opazimo znamenja nje-
gove ljubezni! Ohranjajmo na svoj 
način tak »notranji dnevnik« njego-
ve ljubezni – to je lepa in zdravilna 
naloga v življenju!

Papež Benedikt XVI. 
(povzetek prvega dela pridige, 

28. november 2009)
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Moja adventna priprava

Ko se z adventnim časom pribli-
žujem božičnim praznikom, se ved-
no znova zamislim, kako jih lahko 
najbolje preživim. Ne bi želel, da bi 
(spet) šli mimo mene kar tako, brez 
razmisleka o tem, kaj mi bo Dete v 
jaslih hotelo sporočiti. Saj so praz- 
niki že sami po sebi lepi. Družina in 
prijatelji se zberemo ob kosilu in ob 
dobrotah; razveselimo se, ko si iz-
menjujemo darila; ljudje me prese-
netijo s svojo radodarnostjo ... Ob 
večerih lahko z družinskimi člani 

kvalitetno preživimo skupen čas, ko 
se posvetimo drug drugemu, se po-
govarjamo o lepih stvareh, o teža-
vah, ki so se nam zgodile, gledamo 
filme ... Vse se umiri, manj je dela v 
službah, na kmetijah in doma, vse 
je osredotočeno na zaključevanje 
leta. V službah potekajo letni raz-
govori, oddajajo se poročila, pre-
verjajo se bilance itd.
V adventnem času naredim načrt, 
kako se bom pripravil na Jezusov 
prihod. V urnik je težko dodajati 



nove dejavnosti, zato najprej izbe-
rem slabše stvari in jih zamenjam z 
dobrimi. Na prvem mestu so elek-
tronske naprave – mislim, da je tre-
ba presekati z njimi večkrat na leto. 
Učinek je dober, kar naenkrat je 
več časa tudi za otroke in zakonca. 
Razne dejavnosti, ki spadajo med 
priprave, so izvrstna priložnost, da 
z otroki govorimo o tem, kaj nam 
določene stvari predstavljajo in ko-
liko nam pomenijo. 
V tem času, ko na adventnem 
venčku prižigamo svečke, ob ugas-
njenih lučeh opazujemo plamen, 
ki nas pomirja, se mi zdi molitev 
zelo lepa. Povemo si vse lepo, kar 
smo doživeli v dnevu, delimo pa 
tudi manj lepe trenutke. Na koncu 
je vsak izmed nas enkrat na vrsti, 
da upihne svečko. To našo družino 
na lep in nežen način zelo poveže, 
hkrati pa ohranja vztrajnost pri mo-
litvi.
Adventni čas je dragocen tudi 
zame. Omogoči mi, da naredim 
prepotrebno bilanco pri sebi, se 

ocenim, kako sem lahko podoben 
malemu nebogljenemu Jezusu. 
Res je, da mi čas velikokrat vseeno 
spolzi med prsti in se ne potrudim 
dovolj, da bi poglobil svoj odnos z 
Detetom. Upam, da mi bo letos 
uspelo vsaj malo okusiti božič tudi 
v duhovnem smislu. Opogumljajo 
me Pavlove besede iz Svetega pis-
ma: »Ljubezen je potrpežljiva, do- 
brotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, 
ljubezen se ne ponaša, se ne napi-
huje, ni brezobzirna, ne išče svoje-
ga, ne da se razdražiti, ne misli hu-
dega. Ne veseli se krivice, veseli pa 
se resnice. Vse prenaša, vse veruje, 
vse upa, vse prestane.« (1 Kor 13)
Vsak je lahko služabnik nebogljene-
mu in krhkemu Jezusu, najdemo ga 
lahko v vsakem človeku okoli nas. 
Večinoma je to zahtevno videti in 
živeti, a prazniki me usmerjajo k 
temu. So idealna spodbuda, da se 
bolj potrudim in se posvetim služe-
nju in korakom ponižnosti.

Jože Pogačnik 



Knjiga in čaj

Dragi knjigočajevci in prijatelji,  
december je praznični mesec. Pri-
čakujemo in praznujemo rojstvo 
našega Gospoda Jezusa Kristusa. 
Zato ga bomo letos knjigočajevci 
preživeli nekoliko drugače. S Tone-
tom bova za vas pripravila utrinke 
z najinega poletnega romanja po 
Grčiji, kjer sva iskala sledi aposto-
lov Pavla in Andreja. Za naju je bila 
to zelo dragocena duhovna izkuš-
nja, ki jo bova rada delila z vami. 

Da bi se vsi skupaj pripravili na ta 
dogodek in tudi sami doživeli go-
rečnost velikih apostolov Grčije, 
bomo do našega srečanja brali     

1. in 2. pismo apostola Pavla Ko-
rinčanom. 
Naše srečanje z utrinki z romanja 
po Grčiji bo v torek, 13. decembra, 
ob 19.45 v župnijski knjižnici. 

Noben Božji dar, naj bo to dar je-
zikov, vera, ki premika gore, ali po-
znavanje skrivnosti, nima pomena, 
če ga ne spremlja ljubezen, je de-
jal največji misijonar vseh časov, 
apostol Pavel. 

Lepo ste povabljeni. Pridružite se 
nam.

Zdenka Sušec

D





ponedeljek, torek, četrtek in petek 
8.30‒9.30 in 17.00‒17.45

SPREJEM V ŽUPNIJSKI PISARNI 

Ne glejmo le na zunanji sijaj in veljavo. 
»Ena sama zdravamarija, ki jo zmoli pre-

prosta neuka ženica, ki je pa v posvečujoči 
milosti, je brez primere več pred Bogom in v 
resnici, kakor pa največje umetniško delo, ki 
ga izvrši veleum v stanju smrtnega greha.« 

Tako pravi veliki poznavalec vprašanj o 
pravem duhovnem in krščanskem življenju 

učenjak J. Guibert. Kakšna spodbuda za nas. 

(Anton Strle)



Pričakujemo ...
PETEK, 2. DECEMBER prvi petek, dopoldne obhajanje bolnikov po domovih

od 20.00 do 22.00 adoracija

NEDELJA, 4. DECEMBER ob 17.00 Miklavževa igra in obdarovanje otrok v cerkvi Vseh 
svetih

ČETRTEK, 8. DECEMBER brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik, sveti 
maši ob 9.00 in 19.00

TOREK, 13. DECEMBER ob 19.45 večer Knjiga in čaj, romarsko-potopisni večer 
Drugačna Grčija

SREDA, 14. DECEMBER ob 19.45 sestanek župnijske Karitas

PETEK, 16. DECEMBER ob 20.00 adventni spovedni večer za mlade na Kodeljevem

SOBOTA, 17. DECEMBER ob 9.00 srečanje medgeneracijske skupine
ob 18.00 začetek božične osemdnevnice: k svetim mašam 
med tednom ob 18.00 posebej vabljene družine z otroki, saj 
bomo Marijo in Jožefa spremljali na poti proti Betlehemu

NEDELJA, 18. DECEMBER prihod betlehemske luči pri sv. mašah
ob 15.00 družabno srečanje za družine z majhnimi otroki v 
veroučnih učilnicah

TOREK, 20. DECEMBER ob 19.45 spovedni večer pred božičnimi prazniki, na voljo 
bodo tudi zunanji spovedniki

SOBOTA, 24. DECEMBER SVETI VEČER: otroška polnočnica ob 18.00, slovesna 
polnočnica ob 24.00, v Tomačevem ob 22.00

NEDELJA, 25. DECEMBER BOŽIČ, praznik Jezusovega rojstva: slovesne svete maše 
ob 8.00 in 10.00, v Tomačevem ob 8.00

PONEDELJEK, 26. DECEMBER sveti Štefan (dan samostojnosti in enotnosti): svete maše ob 
9.00 in 19.00, v Tomačevem ob 8.00

PETEK, 30. DECEMBER praznik svete družine, sveti maši ob 9.00 in 19.00 
(pri sveti maši ob 9.00 blagoslov otrok)

SOBOTA, 31. DECEMBER SILVESTROVO, drugi sveti večer: ob 19.00 zahvalna sveta 
maša ob sklepu leta, potem čaj in druženje

NEDELJA, 1. JANUAR Marija, Božja Mati, novo leto: svete maše ob 8.00 in 
10.00, v Tomačevem ob 8.00
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