1. ADVENTNA NEDELJA  2. december 2018  št. 1 / VI
Božja beseda: 1. berilo: Jer 33,14-16; 2. berilo: 1 Tes 3,12-4,2; evangelij: Lk 21,25-28.34-36

GOSPOD PRIHAJA
Beseda „advent“ pomeni „prihod“ ali „prisotnost“. V antičnem svetu je označevala prihod kralja ali cesarja v neko pokrajino. Kristjani pa z izrazom
„advent“ označujemo prihod Boga in njegovo prisotnost v svetu. Gre za skrivnost, ki zaobjema ves kozmos in zgodovino in obsega dva vrhunska trenutka.
To sta prvi in drugi Kristusov prihod. Prvi prihod je učlovečenje, drugi je njegova slovesna vrnitev ob koncu časov. Zato Cerkev Jezusov prihod pričakuje v
čuječnosti in dejavnosti. K temu nas danes spodbuja Božja beseda, ki nam
govori, kako naj se vedemo, da bomo pripravljeni na Gospodov prihod. V Lukovem evangeliju Jezus učencem pravi: »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi ..., bedite in vsak čas
molíte« (Lk 21,34–36). Torej, zmernost in molitev. Apostol Pavel dodaja povabilo k rasti v preobilju ljubezni, s katero naj ljubimo drug drugega in vse … tako
da bi Gospod naša srca utrdil, da bodo neoporečna v svetosti (prim. 1 Tes
3,12–13).
Sredi pretresov sveta ali puščave brezbrižnosti in materializma kristjani prejemamo odrešenje od Boga in o njem pričujejo z drugačnim načinom življenja.
Tako smo podobni mestu, ki stoji na gori. Skupnost vernih je namreč znamenje Božje ljubezni, njegove pravičnosti, ki je „že“ prisotna v zgodovini, ki pa „še
ni“ popolnoma uresničena. Zato jo je treba vedno pričakovati, zanjo prositi in
potrpežljivo in pogumno iskati.
V Mariji, ki v polnosti uteleša duha adventa, za
katerega je značilno poslušanje Boga, je ena sama
globoka želja izpolnjevati njegovo voljo, veselo služenje bližnjemu. Njej se pustimo voditi, da nas Bog,
ki prihaja, ne bi našel zaprtih in raztresenih, temveč
bo lahko v vsakem izmed nas vsaj nekoliko razširil
svoje kraljestvo ljubezni, pravičnosti in miru.
Benedikt XVI.

MAŠNI NAMENI
NEDELJA
2.
12.

1. ADVENTNA

PONEDELJEK
3.
Frančišek Ksaver,
12.
duhovnik
TOREK
4.
Barbara,
12.
mučenka
SREDA
5.
Sava,
12.
opat, puščavnik
ČETRTEK
6.
Nikolaj,
12.
škof
PRVI PETEK
7.
Ambrož,
12.
škof, cerkveni učitelj
8.
12.

SOBOTA
Brezmadežno
spočetje
Device Marije

NEDELJA
9.
12.

2. ADVENTNA

ob 7.30
ob 9.00

za žive in + župljane
v Škalah za + Barbaro Tašler
in za + Franca, Marijo in Jožeta Aristovnika ter
Faniko Ževart
ob 10.30 za + Jožefo in Antona Jelena
ob 10.30 v Plešivcu za + Hriberškove,
za + Žlajferjeve
in za + Alojzijo Supovec in sorodnike
ob 19.00 za + Petra in Irmo Krnc
ob 19.00

za + Feliksa Dolinška, obl.
in za + Pepco, Pavla in Marjana Pungertnika

ob 19.00

za + Viktorijo Brezovšek
in za + Franca Deberška, obl. rojstva

ob 7.00

za + starše in brata
in po namenu

za + Marjana (obl.) in Franca Vrčkovnika
ob 19.00 za + Jožeta (obl.) in Martino Antolič
in za duhovne poklice, svetost in stanovitnost
ob 9.00 v Domu v dober namen
ob 19.00 za + Ljubo (obl.), Marjana in Boža Pavića
in za + Frančiško Klauzner, 3. obletnica
ob 9.00 v Škalah za + Stanislava Glinška
ob 12.00 maša ob sklepu oratorijskega dopoldneva
ob 19.00 za + Ivanko, Matevža, Jožefo, Staneta in Slavico
Krančan
in za + Martina Grabnerja
ob 7.30 za žive in + župljane
ob 9.00 v Škalah za + Gorjaške
ob 10.30 za zdravje in v dober namen
ob 19.00 za + Janka Meža in starše ter Ivana in Pepco
Krušnik

Zaradi večjega števila mašnih namenov je večkrat za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov.
Darovi za ostale namene so oddani duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po teh namenih.

OBVESTILA
ORATORIJSKO DOPOLDNE - V soboto, 8. 12., bo oratorijsko dopoldne ob prazniku Brezmadežne in kot bližnja priprava otrok na Božič. Začetek bo ob 9. uri v učilnici v župnišču,
sklep pa s sv. mašo ob 12. uri (na sklep vabljeni tudi starši!). Otroci se za sodelovanje na
oratorijskem dnevu prijavite do nedelje, 2. 12. - prijavnice dobite pri verouku oz. v zakristiji.
NAROČNIKI OGNJIŠČA ob prevzemu decembrske številke sporočite morebitne spremembe glede naročnine za prihodnje leto. Vabljeni tudi novi naročniki verskega tiska. Letna naročnina za leto 2019 znaša 33,50 € - poravnate do konca januarja 2019.
DUHOVNA OBNOVA PRED BOŽIČNIMI PRAZNIKI za župnijske sodelavce (pevce, organiste in zborovodje, ključarje, katehistinje, bralce beril, člane Župnijskega pastoralnega sveta
…) bo v soboto, 15. decembra, ob 18. uri v učilnici nad zakristijo. Nagovoril nas bo g.
Vlado Bizjak. Po nagovoru bo na voljo za sv. spoved. Spovedoval bo tudi med sobotno
večerno mašo. Na duhovno obnovo vabljeni tudi drugi župljani.
Na voljo je Družinska pratika (6 €) in Marijanski koledar (2,5 €) za leto 2019.
PRENOVA ŽUPNIJSKE CERKVE - Prostovoljne darove za obnovo lahko oddate osebno ali
na župnijski TRR: Župnija sv. Martin Velenje, SI56 0242 6009 2279 253
.
RADIJSKA ODDAJA - V nedeljo, 9. 12. 2018, bo pri verski oddaji Duhovna iskanja na Radiu Velenje prispevek o poslanstvu Zavoda Biser (Selnica ob Dravi) in o adventnem
sporočilu; pripravila ga bo Milena Kumer. Vabljeni k poslušanju (tudi v arhivu na
www.radiovelenje.com)!

Advent je kakor pomlad. Bog prihaja kot majhno dete, ki tako zelo potrebuje svojo mater …
Če zares želimo, da nas Bog napolni,
moramo s ponižnostjo izprazniti sami sebe vsega tistega, kar je v nas sebično.
sv. mati Terezija

Moj ODMEV na Božjo besedo
Pred nami je zadnji koledarski mesec in začetek adventnega časa. Misli nam begajo od
priprav na praznike do razmišljanj, kako se umiriti in pričakati božični večer. Pogosto je težko
vse uskladiti, saj nas vabijo okrašene trgovine, reklame, blišč ulic, prireditve, zabave, televizijski programi. Vprašati se moramo, kaj nam te »zunanje stvari« pomenijo? Se jim lahko
izognemo? Poskrbimo za dobre odnose med svojimi najbližjimi, vzemimo si čas in prisluhnimo tistim, ki nas potrebujejo.
Bernarda Štiglic

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo stiska med narodi v zmedi
zaradi bučanja morja in valov.
In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku
z močjo in veliko slavo.
Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite glave,
kajti vaše odrešenje se približuje.« Lk 21,25.27-28

AKTUALNO
Ko verujemo v Boga, moramo verjeti tudi v sočloveka. In Karitas nas to nedeljo vabi, da sodelujemo, da tudi nekaj od svojega damo prostovoljno, z veseljem,
z ljubeznijo za tiste, ki nimajo nič in ki živijo s tako skromnimi stvarmi, da se sploh
sprašujemo, a človek lahko tako sploh živi.
Torej, bratje in sestre, v tem adventnem času te Bog pričakuje. Jezus prihaja
k tebi, trka na tvoja vrata, na moja vrata, odprimo mu svoja vrata in pomagajmo
vsakemu človeku, ki je v stiski, ki je v skrajni revščini.
Pedro Opeka
Jutro je. Odpravim se v cerkev k jutranji maši. Cerkev je še temna, ni še praznično osvetljena
– tudi moje življenje ne. Toda moje oči so uprte v svečo pred menoj. Ena samcata. Na adventnem vencu. Pogledam v mali plamen. Ne bom iskala vzroka zanj, saj ni zato tu, da bi …, preprosto je tu. Nima ambicije, ne domišlja si, da bo osvetlil celo cerkev. Gori tu in se podarja in razdaja. In ne sprašuje, kaj prinaša.
Pa vendar – ta mali plamen postaja luč v temi. Moje oči ga iščejo, v tem hladnem jutru me
celo malo ogreje. Teme ne more pregnati – pa vendar govori o upanju v vsej brezupnosti, pripoveduje mi o tem, da obstaja luč, ki prihaja v našo, v mojo temo. Še verjamem v to luč? Lahko
otroško zaupam Bogu in prinesem predenj vse temine v sebi in okoli sebe, da bi jih osvetlil?
Andrea Schwarz

OČALA ŠKOFA MIKLAVŽA
Verjamem v škofa Miklavža. Ne v tistega Miklavža po trgovinah, ne v rdečega
Božička s svetlečo reklamo, ki skrbi le za večjo prodajo. Pravi Miklavž je v veliki
nevarnosti, da ga bo reklama ubila. Čudež spontane dobrote do vseh otrok sveta je
danes skoraj oropan svoje pristnosti. Verjamem v škofa Miklavža, ki že stoletja širi
med ljudmi duha dobrote in ljubezni. Šesti december je dan čudežev. Mali vriskajo
in plešejo od veselja, veliki uživajo v veselju otrok. In ta čudež se lahko dogaja vsak
dan – pa ne samo za otroke. Zato prosim svetega škofa, naj podarja očala velikim
ljudem, prav posebna očala, da bodo z njimi manj gledali na svoj »jaz« in več po
drugih ljudeh: doma, na delu, v javnosti, povsod. Zanje prosim za dar dobrega srca.
Phil Bosmans

ADVENT ≠ VESELI DECEMBER
December prinaša s seboj kup obveznosti, množičnega nakupovanja, različnih zabav in drugih družabnih dogodkov, obisk dobrih mož, itd. Advent pa prinaša s seboj sporočilo hrepenenja
in pričakovanja po izpolnitvi Obljube. Kliče nas k pripravi na rojstvo tistega, ki ga pričakujemo.
Kako bomo preživeli čas do božiča, je odločitev vsakega posameznika. Vabimo vas, da letos
skupaj z nami doživite pravi advent … več na: www.pridi.com

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.

