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Božja beseda: 1. berilo: Iz 2,1-5; 2. berilo: Rim 13,11-14; evangelij: Mt 24,37-44

BODITE BUDNI
Beseda advent pomeni prihod. Adventni čas, ki ga danes začenjamo, je
čas priprave na Jezusov prihod. Njegov prihod se je že zgodil, ko je postal
človek pred dobrimi dva tisoč leti. Spomin na ta prihod bomo praznovali z
božičnimi prazniki, ki so skorajda pred vrati.
Kristjani pa čakamo še neki drugi Jezusov prihod: ponovni prihod ob koncu
sveta oz. koncu človeške zgodovine. Če je bil prvi prihod napovedovan skozi
vso Staro zavezo, pa o drugem vemo bolj malo. Iz vrstic današnjega evangelija lahko razberemo, da čas ponovnega Jezusovega prihoda na svet ne bo nič
drugačen od vsakdanjika, ki ga živimo. Zato ne moremo razbrati, kdaj naj ga
pričakujemo.
Nam pa evangelij daje smernice, kako naj živimo do tega srečanja: »Bodite
budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod!« Budnost, čuječnost,
pozornost … vse to je nasprotje od dremavosti, zaspanosti, navade in rutine.
In če dobro pogledamo, veliko stvari delamo iz navade, ne da bi bili nanje res
pozorni. Preklinjanje, obrekovanje, opravljanje … se marsikdaj zgodi kar tako,
iz navade, ne da bi človek sploh bil pozoren, kaj reče. Advent je priložnost, da
pretehtamo takšne in podobne slabe navade in razvade. Po drugi strani pa
lahko spet obudimo kakšne stvari, za katere bi bilo dobro, da bi nam prišle v
navado, na primer: redna molitev, prebiranje Svetega pisma, praznovanje
nedelje, redna sveta spoved …
Naj bo adventni čas tehtanja navad; slabe omejimo, dobre
pa obudimo. Tako bližnji božični prazniki ne bodo
le navada ali običaj, ampak več kot to: prazniki srečanja z Gospodom, ki prihaja med nas, da prinese
svežine v naše življenje.
Janko Rezar, župnik

MAŠNI NAMENI
NEDELJA
1. 1. ADVENTNA

12. sv. Marija Klementin Zairska,
mučenka

ob 7.30
ob 9.00

za župljane
v Škalah za + Šrotove, Skornškove in
Pušnikove in za + Polakove in Jeričeve
ob 10.30 za + Ano Dušak, Antonijo in Antona Mraka
ob 12.00 v Plešivcu za + Marijo in Luka Zavodnika ter
vse Pronkove
in za + Alojzijo Viher, Alojza Arliča in Mehove
ob 19.00 za + Franca Meža, 30. dan

PONEDELJEK
2.
sv. Natalija,
12.
mučenka

ob 19.00

TOREK
3.
sv. Frančišek
12.
Ksaverij, duhov.

ob 19.00 za + Kasteličeve

za + Danijela Majcna, osmina
in za + Štefana Glasenčnika, 30. dan

4. SREDA
ob 7.00
12. sv. Barbara, muč.

v čast Svetemu Duhu

5. ČETRTEK
12. sv. Saba, opat

ob 19.00

za + Viktorijo Brezovšek, Boženo in Mihaela
Kolarja in za + Jožeta Soviča, osmina

PRVI PETEK
6.
sv. Nikolaj,
12.
škof

ob 9.00 v Domu za + Ano Goršek, 30. dan
ob 19.00 za + Antonijo in Martina Koželnika
in za + Jožefo Hleb, osmina

PRVA SOBOTA
7.
sv. Ambrož,
12.
škof, cerkv. učitelj

nedeljska za + Jožefo Hriberšek, osmina
ob 19.00 in za + Franca in Marijo Lesnik ter starše
Premož, obl.
ob 7.30

NEDELJA
8. 2. ADVENTNA

12. Brezmadežno
spočetje
Device Marije

za župljane
in za + Marijo in Edvarda Rozmana, obl.
ob 9.00 v Škalah za + Marijo Zagoršek
in za + Silvo Grčar
ob 10.30 za + Janka in Marijo Selan ter sorodnike
in za + Rudija in Milana Pogorelčnika, obl.
ob 19.00 za blagoslov v družini

OBVESTILA
Pred praznikom Brezmadežne bo med tednom pri mašah devetdnevnica v
čast Brezmadežni. V soboto zvečer bo pri večerni sv. maši kratek program v
čast Brezmadežni. Vabljeni!
Seja članov Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek zvečer po
večerni maši. Najprej vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.
Za birmance bo v soboto, 7. decembra, od 9. do 11. ure drugo srečanje z
zakoncema Sokol z naslovom »Teologija telesa za mlade.«
Muzikal o Materi Tereziji z naslovom »SVINČNIK ZANJ,« ki ga pripravlja
misijonska skupina »Pridi«, si lahko ogledate v soboto, 7. decembra ob 19. uri
v Celjskem domu. Vstopnine ni, zbirali se bodo le prostovoljni prispevki za
potrebe misijonov.
Marijanski koledar in Družinska pratika za leto 2014 sta na voljo v zakristiji.
Naročite lahko tudi Mohorjeve knjige za leto 2015.
Pot zemeljskega življenja so v preteklem tednu sklenili: Jožefa Hleb,
Jožefa Hriberšek in Jože Sovič, dolgoletni ključar v naši župniji. Naj počivajo v
miru!

Posebnost človekovega upanja in
pričakovanja je v tem, da smo takrat,
ko nekaj ali nekoga pričakujemo, vedno praznično razpoloženi in nas pričakovanje večkrat bolj osrečuje kot
sama izpolnitev pričakovanega. Navadno do podrobnosti premislimo, kako
bi naj neka stvar izgledala in kako naj
se naše pričakovanje izpolni. Toda
zgodi se, da to, kar pride, ne ustreza
našim pričakovanjem .
Advent kot čas pričakovanja nam
kaže smer, v katero naj iščemo: če se
ne bomo trudili le za izpolnitev lastnih pričakovanj, ampak bomo skušali
izpolniti pričakovanja drugih, se
bomo srečali s Kristusom, ki je izpolnil tisočletna pričakovanja.

BESEDA
ŽIVEGA BOGA

»Zato bodite tudi vi pripravljeni,
kajti ob uri, ko ne pričakujete,
bo prišel Sin človekov.«
Mt 24,44

SVETNIK TEDNA: sv. Nikolaj (Miklavž), 6. december
Najbolj priljubljen svetnik širšega božično-novoletnega kroga je
sv. Nikolaj, ki mu po navadi pravimo Miklavž. Svetnika, ki prihaja
iz teme zimske noči v svetlobo preprostih kmečkih izb in v razkošne sobe mestnih hiš ter spet izgine v temi noči, s posebnim veseljem pričakujejo v dobršnem delu katoliške srednje
Evrope otroci, ko na večer pred svojim godom hodi okrog
in jim prinaša darove. Pridne nagrajuje, poredne pa prepusti kaznim svojih spremljevalcev, parkeljnov. Ne
»Božiček« ne »Dedek Mraz« ga nista izpodrinila. Ljudstvo si ga je izbralo v vsej zahodni in vzhodni Cerkvi
za pomočnika v stiski in čudodelnika, predvsem pa za
zgled dobrih del od 11. stoletja dalje.
Sv. Miklavž je bil škof v Miri v Aziji, znan po usmiljenosti in dobrotljivosti. Umrl je leta 324. 9. maja 1087
so prenesli njegove ostanke v Bari v Italijo. Legenda pravi, da je rešil tri hčere
siromašnega moža sramotne usode. Za potrebno doto jim je porinil ponoči skozi
okno tri kepe zlata. Od tod tudi izhaja šega nastavljanja darov otrokom v noči s 5.
na 6. december v nastavljene posode. Na podobah so tri kepe zlata spremenjene
v tri rdeča jabolka, ki so poleg orehov obvezni dar pridnim otrokom, porednim pa
šiba, po starem vtaknjena v repo.
Pobožna vera mu pripisuje še kopico čudežev. Na daljavo je rešil po nedolžnem obsojene krvnikovega meča, mornarje je rešil nevarnosti na morju, ugrabljenega mladeniča je pripeljal nazaj v očetovo hišo in obudil v življenje tri umorjene
učence, ob hudi lakoti je srečno pripeljal ladjo z žitom v Miro – zmerom in povsod
je prijazen pomočnik, ki ne odreče nikomur pomoči v stiski.
(Karolina Godina, Miklavžev večer)

Sv. Miklavž je rad pomagal pomoči potrebnim. Ni pa želel, da bi mu
izkazovali hvaležnost za darove. K takim dejanjem vabi tudi nas.
Kako lepo nam je pri srcu, kadar obdarimo koga in se skupaj z njim
veselimo darila. Zahvalimo se Bogu, kadar moremo dajati,
ne da bi pričakovali plačilo.
Za interno uporabo izdala župnija Velenje - sv. Martin, Šmarška cesta 2, Velenje.
Tel.: 03/897-56-80, splet: svmartin.net; e-pošta: zupnija@svmartin.net. Odgovarja Janko Rezar, župnik.

