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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Čujte torej, ker ne veste,
kdaj se vrne hišni gospodar:
zvečer, opolnoči,
ob petelinjem petju
ali ob zori,
da vas ne najde spečih,
če pride nenadoma.
Kar pravim vam,
pravim vsem: Čujte!
(Mr 13,35-37)

Pavel nam v drugem berilu sporoča:
»Zvest je Bog, ki vas je poklical v
občestvo s svojim Sinom Jezusom
Kristusom, našim Gospodom.«
Ostanimo tudi mi zvesti.
Zvestoba naj iz dneva v dan raste.
Kakor bo plamen na adventnem
vencu iz tedna v teden svetlejši,
tako naj v naših srcih vedno bolj žari
ljubezen in zvestoba, ki naj
odsevata v življenje.
Nedelja Karitas
nas vzpodbuja,
da ta naš žar še
posebej začutijo
tisti, ki so najbolj
potrebni topline in
vsakršne pomoči.

Ob času preroka
Izaija, adventnega
klicarja, je bil izvoljeni judovski
narod v babilonski sužnosti. To je bila Božja kazen
za nezvestobo sinajski zavezi. Judje
so to slovesno pogodbo prelahko
jemali. Ko je Bog dokazal, da misli
resno, so se v sužnosti sklicevali na
Božje usmiljenje. Tudi slovenski
narod se v sedanjih časih vse bolj
odtujuje veri svojih prednikov. Bomo
lahko našli toliko ponižnosti in notranje moči, da se bomo kot Judje v
preizkušnjah obrnili k Bogu?

Razpoloženje adventnega časa je
hrepenenje po Odrešeniku. Štirje
tedni ponazarjajo tisočletno hrepenenje človeštva po Odrešeniku.
Ob tem naj bi tudi mi sami osebno
zahrepeneli po njem. Mnogi so se
zadovoljili z majhnimi sodobnimi
»odrešeniki« od vsakdanjih skrbi:
odrešila sta jih jed in pijača, zadovoljili so se s potešitvijo njihovih
drugih potrebe. Veliki duhovi, taki,
ki peljejo človeško zgodovino naprej,
pa so čutili, da je svet okrnjen, da
je človek razklan. Čutili so, kar je
izrazil prerok Izaija v današnjem
prvem berilu: »Postali smo kakor
nečistnik in vsa naša pravična dela
kakor umazan obleka.« Že v stari
zavezi so taki veliki, Božji ljudje
spoznali, da je pravi Bog neskončno
dober, da hoče človeku dobro in da
vedno On naredi prvi korak k njemu.
Odrešenja si nismo zaslužili, bilo nam
je podarjeno. To velja za človeštvo,
torej velja zame osebno.
Če sprejmemo Jezusa, govori apostol
Pavel v drugem berilu, nas vera vanj
obogati v vsem. Bog je bogat, hoče
samo našo pripravljenost, naše srce.
Ne zanima ga naše bogastvo, ampak
le naša revščina. Če resnično sprejmemo Boga v svoje življenje, če
dejansko verujemo vanj, moramo
nujno postati boljši, človeško bogatejši. Bog nas nikoli ne razočara,
ne pusti nas praznih. Bog je namreč
zvest.
Po: S. Čuk, Misli srca

Življenje je potovanje, ki zmeraj,
kamor koli vodi, pripelje domov.

PRIČAKOVANJE

Ko je Bog ustvaril
drevesa, je vsako
vrsto hotel posebej
obdarovati. Toda
Stvarnik se je hotel
poprej prepričati,
kateremu bi določen dar najbolj koristil. Dejal jim je: »Želim, da bedite
in stražite zemljo sedem dni.«
Mlada drevesa je pomembna naloga,
ki jim je bila zaupana, tako vznemirila,
da jim prvo noč ni bilo težko bedeti.
Drugo noč jim ni bilo več tako lahko
in proti jutru jih je nekaj zadremalo.
Tretjo noč so se drevesa začela med
seboj pogovarjati, da ne bi zaspala.
Kljub temu je bilo to za nekatera pretežko. Še več jih je omagalo četrto noč.
Do sedme noči so vztrajale le smreka,
bor, jelka, cipresa, cedra in lovor.
»Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil
Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem,
da vam nikoli ne bodo odpadli listi
in igle, ampak boste vedno zeleni.
Stražili in varovali boste gozd. Pozimi,
ko se zdi, da je vse mrtvo, bodo druga
drevesa našla zavetje med vami.«
Od takrat drevesa in grmi izgubijo
liste in pred zimo zaspijo, zimzelena
drevesa pa ostanejo budna. Tako so
zgled čuječnosti v zimski zaspanosti
in svežine v sivini. Zimzelena drevesa
govorijo: vse okrog nas je zaspano,
utrujeno in onemoglo, mi pa nenehno
pričujemo, da bedimo in čakamo.
Adventne vence spletamo iz zelenih
vejic. Te nam govorijo: kristjan mora
biti čuječ, ko drugi spijo, in prinašati
Božjo svežino v sivo vsakdanjost.
Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič
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NEDELJA * 1. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA KARITAS
9.00 … za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR
… za + Janeza SERDONERJA (obl.)

30.11.

PONEDELJEK

* Andrej, apostol * Friderik, eremit * Janez iz V.

19.00 … za + Andreja in Rozalijo KORBER
1.12.

TOREK

* Edmund Campion, mučenec * Karel de Foucauld, red.

19.00 … za + Štefanijo KAČ
2.12.

SREDA

* Bibijana, mučenka * Kromacij, škof

19.00 … za + Fani (obl.) in Antona TEVŽIČA tar Marijo ŠKETA
… za + Tomaža DOBRIŠKA (8. dan)
3.12.

1
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6.12.
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ČETRTEK

* Frančišek Ksaver, duhovnik * Sofonija, prerok

19.00 … za + Kristino TURNŠEK

PETEK

* Janez Damaščan, duhovnik * Barbara, mučenka

19.00 … za + Alojza LOMŠKA
… v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA

* Saba (Sava), opat, puščavnik * Krispina, mučenka

19.00 … za + Stanislava ROMIHA in starše

NEDELJA * 2. ADVENTNA NEDELJA

* Nikolaj (Miklavž), škof

9.00 … za + Jožeta TRBEŽNIKA
… za + Pavlo PUNGARTNIK

* maše bodo darovane zasebno (duhovnik brez navzočnosti vernikov)
Sv. maše z zgornjimi nameni lahko ob označenih urah spremljate v avdio
obliki na internetu: http://89.212.159.162:8000/franciskanilj.mp3
ali v video verziji prav tako ob označenih urah na internetni povezavi:
https://www.youtube.com/channel/UCfmfnzaD5jtWoy18q1v5hQw/live,
med tednom v adventu pa tudi po Radiu Ognjišče.
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UKREPI V ČASU EPIDEMIJE

Zaradi epidemije je še vedno ukinjeno
javno maševanje in slovesno podeljevanje zakramentov, sploh kakršno
koli druženje vernikov. Verouk se
izvaja na daljavo. Cerkev ni odprta.
Ker se torej verniki ne morejo fizično
udeleževati sv. maš, naj le-te spremljajo
po medijih, naj prejemajo duhovno
obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju
Božje besede in dobrim delom.
Hrepenenje po prenehanju bolezni in
normalizaciji razmer lahko združimo
z molitvijo litanij sv. Roka: (2. del)
… Mi grešniki, – prosimo te usliši nas.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod,
usliši naše zaupne molitve
Na priprošnjo svetega Roka nas
varuj nalezljivih bolezni
Na priprošnjo svetega Roka nam daj
zdravilo za dušo in telo
Na priprošnjo svetega Roka nam
bodi tolažba v naših stiskah
Na priprošnjo svetega Roka nam
pomagaj zdržati v preizkušnjah
Na priprošnjo svetega Roka nam
utrdi zaupanje v tvojo previdnost
Na priprošnjo svetega Roka nam daj
milost iskrenega kesanja
Na priprošnjo svetega Roka nam
podeli moč za spreobrnjenje
Na priprošnjo svetega Roka nas
navdihuj za dela ljubezni do bližnjih
Na priprošnjo svetega Roka naj
napredujemo v dobrem
Na priprošnjo svetega Roka naj
živimo dosledno krščansko življenje
Na priprošnjo svetega Roka nam
podeli srečno zadnjo uro.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod,
milostno usliši naše prošnje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,
– prizanesi nam, o Gospod.
– usliši nas, o Gospod.
– usmili se nas.
Prosi za nas, sveti Rok, naš mogočni
priprošnjik. Da postanemo vredni
obljub Kristusovih.
ADVENT

S praznovanjem današnje
1. adventne nedelje začenjamo čas duhovne priprave na božič.
Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu
sledijo (sv. trije kralji, Jezusov krst in
svečnica), so priložnost za poglobitev
vere. Veselje ob Novorojenem pomeni
veselje ob novem življenju in lahko
simbolično nagovarja tudi k radosti
nad lastnim življenjem. Dogodki v tem
obdobju ne pomenijo le spominjanja
Božjih del v zgodovini odrešenja, ampak tudi aktualizacijo Božjih sporočil
za sedanji trenutek.
PSMM 2020 SLOVENIJA

DECEMBER: Da bi se naš
osebni odnos z Jezusom
Kristusom napajal iz Božje besede in
iz molitvenega življenja.
NEDELJA KARITAS

Ob današnji nedelji Karitas se
zahvaljujemo vsem, ki čutijo,
da je ta dobrodelna ustanova potrebna in se dejavno vključujejo v delo za
pomoči potrebne ljudi kot prostovoljci
ali kot dobrotniki. Na vse kličemo božji
blagoslov in stoterno plačilo!
Bog je usmiljen do naše telesne in
duhovne bede. Nismo Božji, če nismo
polni sočutja do svojega bližnjega. (A.Š.)

