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1. adventna nedelja

oznanilo
Prvo, kar nam Bog podari, 

je to, da sploh smo,
nato svobodo in osebnost; 

to nam omogoča 
bivanje in razvoj. 

Milost pa je tisto drugo, 
skrito življenje, 

ki se bo razkrilo po smrti. 
Popoln razcvet milosti 

imenujemo 
blaženost, slavo.
(Jean Guitton)

Mt 24,37–44
ALI JE TVOJE ZVELIČANJE KAJ BLIŽJE?
Latinski pregovor pravi: “Ponavljanje je mati 
učenosti.” Ponavljanju v življenju nismo pre-
več naklonjeni. Če velikokrat slišimo iste st-
vari, na primer Božjo besedo pri maši, sami pri 
sebi mislimo ali tudi rečemo: “To smo že nešte-
tokrat slišali! To nam nič ne pove!” Cerkev kot 
modra vzgojiteljica pa vztraja pri preskušeni 
metodi ponavljanja, zato nas z današnjo ned-
eljo vabi na ponoven začetek v Jezusovi šoli. 
Začenjamo novo 
bogoslužno leto. 
Bog ne daj, da bi 
morali letos iti 
nazaj v isti razred 
kot lani, ker v tem 
letu, ki se konču-
je, nismo nič na-
predovali! Ali je 
bila Božja beseda, ki smo jo poslušali dvain-
petdeset nedelj pa še nekaj praznikov, govo-
rjenje v prazno? Mar zakramenti, ki smo jih 
prejemali, niso rodili nobenega sadu v našem 
življenju? Če smo z Božjo milostjo vsaj malo 
sodelovali, se je moralo nekaj premakniti.
Tudi novo cerkveno leto, ki ga začenjamo, 
naj pomeni za nas korak naprej h Kristusu, k 



OZNANILA
Koncert v stolnici 

sv. Štefana na Dunaju
A-capella sekstet 

Ingenium Ensamble 
iz Ljubljane

- v petek, 6. decembra ob 20:30 uri

Vstopnice so na voljo 
v Slovenskem pastoralnem centru.

MIKLAVŽEVANJE  
- kdaj: nedelja, 8. december 2019,  
- kje: cerkev Srca Jezusovega
Program: 
a. sveta maša ob 9.30
b. MIKLAVŽEVANJE pri sveti maši
c. druženje v bifeju
Darila:
Darila (v obsegu ene darilne vrečke) 
pripravite in prinesete starši sami 
ter jih oddate v prostoru pri vhodu 
v cerkev 
(prostor, 
kjer je bil 
klavir). 
Na darilo 
napišete 
ime in 
priimek 
otroka.

Mešani pevski zbor 
Lipa iz Šempasa

- sodelovanje pri sveti maši
- kdaj: nedelja, 8. december 2019,  
- kje: cerkev Srca Jezusovega

Verski tisk
Lepo vabljeni, da naročite verski tisk 
ali podaljšate naročnino.
- Kmalu bodo na voljo koledarji in 
Pratika za leto 2020.

našemu odrešenju, k naši človeški in 
krščanski zrelosti. “Čas je že, da od 
spanja vstanemo,” nam kliče apostol 
Pavel v drugem berilu današnje nedel-
je. “Naše zveličanje je bližje kot tedaj, 
ko smo vero prejeli.” Bližina odrešenja 
se kaže v tem, da ne živimo po svojih 
nagonih in strasteh, ampak si “naden-
emo Gospoda Jezusa Kristusa”. Jezus 
je naš vzornik in vzorec odrešenega 
človeka. Njegova podoba se more zar-
isati in izpopolnjevati v nas le z našim 
prizadevanjem, z našim sodelovan-
jem. Sveti Avguštin, ki so ga k spreo-
brnitvi in svetništvu poklicale prav te 
besede, ki jih slišimo v drugem berilu 
današnje nedelje, je zapisal: “Bog nas 
je ustvaril brez nas, toda zveličal nas 
ne bo brez nas.” Kristus ni prišel reše-
vat človeka obveznosti od zemeljskih, 
vsakdanjih nalog, prišel mu je poka-
zat, kako se izpolnjevanje teh nalog 
spremeni v odreševanje samega sebe 
in drugih. Srečanje s Kristusom daje 
človeku čisto nov pogled na življenje.

Bodite torej budni, 
ker ne veste, katerega dne 
pride vaš Gospod! Vedite pa: 
ko bi hišni gospodar vedel, 
ob kateri straži pride tat, 
bi ostal buden in ne bi pústil 
vlomíti v svojo hišo. 
Zato bodite 
tudi vi pripravljeni, 
kajti ob uri, ko ne pričakujete, 
bo prišel Sin človekov.«
   (Mt 24,42–44)

Za svojo večnost živim danes. 
Vsak dan mi je v ta namen podarjen. 
S spoštovanjem ga moram 
vzeti v svoje roke.     (Franc Sodja)

»Glejte, da se ne daste zavesti! 
Veliko jih bo namreč prišlo 

v mojem imenu … 
Ne hodite za njimi!« 

To so Jezusove besede, s katerimi 
nagovarja tudi nas. Daje nam jasne 
smernice in dejstvo je, da je takšnih, ki 
nas lahko zavedejo, v današnjem svetu 
mnogo. Se tudi mi damo hitro zaves-
ti? Molitev in zaupanje v Božjo pomoč 
v takih situacijah je tista, ki nas lah-
ko zagotovo reši pred napačno izbiro.

Rekel jim je: »Glejte, 
da se ne daste zavesti! 
Veliko jih bo namreč prišlo 
in bodo govorili 
v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ 
ali ›Čas se je približal.‹ 

Ne hodíte za njimi! 
To se bo dogajalo, 

da boste pričevali zame. 
Vzemite si to k srcu, 
da ne boste vnaprej premišljevali, 
kako bi se zagovarjali. 
Jaz vam bom namreč dal 
zgovornost in modrost, 
ki ji vsi vaši nasprotniki 
ne bodo mogli kljubovati 
ali ugovarjati.        
  (Lk 21,8.13–15)
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Ste se danes 
že nasmejali?

KITAJSKI ZID –  »Zakaj je kitajski 
zid svetovno čudo?« – »Ker so ga 
naredili Kitajci, pa vendar dolgo 
drži.«

ZOBNA PASTA – Mama se odpravlja 
v trgovino. Malemu Mihcu reče: »Po-
glej, če je še kaj zobne paste v tubi.« 
– Čez nekaj časa Mihec: »Paste je 
ravno dovolj od kopalnice do omare 
v dnevni sobi.«

»Moram priznati, da je tvoja kuhin-
ja precej raznolika. Vsako od jedi ti 
uspe prismoditi na svoj način.«

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Kakršni so bili namreč Noetovi 
dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Kakor so namreč v tistih 
dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe 
v ladjo, in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi 
ob prihodu Sina človekovega. Takrat bosta dva na polju: eden bo sprejet, 
drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena. 
Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod! Vedite pa, 
da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri straži pride tat, in ne bi 
pustil vlomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne 
pričakujete, bo prišel Sin človekov.«     (Mt 24,37-44)

Luč v neumnosti
Pogosto slišimo, da tako, kot živimo, 
ne gre več, stroka in zdrava kmečka 
pamet sta si edini v tem. In vsi se 
seveda strinjamo s tem, da je vsega 
preveč, delamo pa povsem enako, 
ničesar ne spremenimo. Jemo in 
pijemo, se ženimo in možimo … in 
ne razumemo. Ne razumemo, da so 
problemi v našem življenju pomoč, 
ki nam je dana, da svojega življen-
ja ne bi uničili. To je hudo. Čeprav 
vemo, da gremo v prepad, četudi 
nas vprašanja našega časa bolijo in 
opozarjajo, rinemo naprej kot trmasti 
osli, pijani od lučk, daril in kuhančka. 
Res je, problemi so nekaj težkega, 
toda edino s problemi vemo, kje smo 
in kam smo v resnici namenjeni.
- Advent je tu, čas prižiganja luči 
v temi. Največja tema je človekova 
neumnost. Letos za razliko prvo 
svečo prižgimo tam, v lastni neum-
nosti. Pustimo si videti lastne prob-
leme, ne utopimo jih v spektakular-
nosti. Bolelo bo, ko se bomo gledali 
v zrcalu, in v tej bolečini bo na poti 
našega življenja veliko svetleje.


