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1. ADVENTNA NEDELJA, ADVENT
Luč Prihaja!
Kristus želi v našo bližino.
Vstran s temo!
Adventni čas je še posebej zaznamovan 

s pričakovanjem in upanjem. To ni le čas 
spominov na dolga leta izraelske zgodovine, ko so Izraelci pri-
čakovali Odrešenika in upali, da jih bo rešil; niti ni samo spomin 
pričakovanja dveh svetih žena: Marije in Elizabete. Advent je 
čas našega pričakovanja božiča, ko bo Odrešenik rojen v naših 
družinah, v naših srcih. Je čas upanja na Luč, ki prihaja. 

ŠTIRI SVEČE
Štiri sveče so počasi izgorevale. Prostor 

je bil popolnoma tih in lahko je bilo slišati 
njihov pogovor.

Prva je rekla: »Jaz sem mir, ampak ljudje 
me ne znajo obdržati. Zdi se mi, da mi ne preostane drugega, 
kakor, da ugasnem.« Druga pravi : »Jaz sem vera. Žal ne služim 
ničemur. Ljudje nočejo vedeti zame in zato nima smisla, da osta-
nem prižgana.« Ko je nehala govoriti, jo je sapica ugasnila. Zelo 
žalostna pravi tretja sveča: »Jaz sem ljubezen. Nimam moči, da 
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bi še naprej gorela. Ljudje me ne upoštevajo in se ne zavedajo 
kaj pomenim. Svoje drage bolj sovražijo, kot ljubijo.« In sveča 
ugasne. Nepričakovano stopi v sobo otrok. Ko vidi ugasle sveče 
se prestraši zaradi teme in pravi: »Kaj vendar delate? Morale bi 
goreti, saj veste, da se bojim teme.« In ko to izreče, se začne jo-
kati. Tedaj spregovori četrta sveča: »Ne obupaj, otrok, ne joči! 
Dokler bom gorela, lahko zmeraj ponovno prižgemo druge sve-
če. Jaz sem upanje.«

Z objokanimi, žarečimi očmi prižge otrok nazaj s svečo upanja 
druge tri sveče. Naj upanje v naših srcih nikoli ne ugasne. Vsak-
do od nas, kot otrok z upanjem ponovno prižgimo vero, mir in 
ljubezen. Naj bo to program našega življenja za adventni čas.

ALI JE TVOJE ZVELIČANJE BLIZU?
Stari Latinci so imeli pregovor: Ponavljanje je 

mati učenosti. V življenju nismo preveč naklo-
njeni ponavljanju. Če velikokrat slišimo iste stva-
ri, na primer Božjo besedo pri maši, rečemo: »To 
smo že neštetokrat slišali, to nam nič ne pove.«

Cerkev kot modra vzgojiteljica pa vztraja pri 
preizkušeni metodi ponavljanja, zato nas s prvo adventno nede-
ljo vabi na ponoven začetek v Jezusovi šoli. Začenjamo novo bo-
goslužno leto. Bog ne daj, da bi morali letos nazaj v isti razred, 
ker v tem letu, ki smo ga sklenili, nismo nič napredovali. Ali je 
bila Božja beseda, ki smo jo poslušali 52 nedelj pa še nekaj pra-
znikov, govorjenje v prazno? Mar zakramenti, ki smo jih preje-
mali niso rodili nobenega sadu v našem življenju? Indijski jezuit 
pater De Mello pripoveduje tole zgodbo: Med človekom, ki se je 
pred nedavnim spreobrnil k veri v Kristusa in njegovim neveru-
jočim prijateljem je povedal tale pregovor: »Torej, si začel vero-
vati v Kristusa?« »Da.« Potem pa veliko veš o njem. Povej mi, v 
kateri deželi se je rodil? Ne vem. Koliko je bil star, ko je umrl? Ne 

vem! Koliko pridig je imel? Ne vem. Presneto malo veš za človeka, 
ki trdi, da je začel verovati v Kristusa. Prav imaš. Sram me je, 
ker tako malo vem o njem. Vem pa tole: Pred tremi leti sem bil 
pijanec, bil sem ves v dolgovih, družina mi je razpadala. Žena in 
otroci so se vsak večer bali moje vrnitve domov. Zdaj pa sem opu-
stil pijačo, rešili smo dolgove. Naš dom je srečen in otroci vsak 
večer željno pričakujejo, kdaj se bom vrnil domov. Vse to je zame 
storil Kristus. Toliko pa vem o njem. Pater De Mello zgodbo za-
pečati z mislijo, ki naj tudi nas spremlja v letošnjem adventu: 
Resnično vedeti pomeni spremeniti se zaradi tega, kar vemo.

GODOVI IN SVETE MAŠE
DECEMBER

2
PONEDELJEK

Božena 18.00 † Marinka Perčič, od sosedov

3
TOREK 

Frančišek Ksaver 8.00 † Pavle Perčič, sor.

4
SREDA

Barbara 18.00 V dani namen

5
ČETRTEK

Filip 18.00 † Marijana Logar

6
PETEK

Miklavž 18.00 † Marjan Novak

7
SOBOTA

Ambrož 8.00 Za duhovnike in nove poklice

8
NEDELJA

2. ADV. NEDELJA
BREZMADEŽNO 
SPOČETJE DEVICE 
MARIJE

8.00
10.00 
14.00

† Anton Rehberger
† Jernej Dolinar
Za duhovnike in bogoslovce 
Blejski otok

9
PONEDELJEK

Valerija 18.00 † Tilka, Anton Kuralt

10
TOREK 

Loretska Mati 
Božja

18.00 † Janko Stare

11
SREDA

Damaz 18.00 † Franc Logar, obl.



12
ČETRTEK

Tomaž, mučenec 18.00 † Rado Jovanovič

13
PETEK

Lucija 8.00 † Janez, Franc Pilar

14
SOBOTA

Janez 8.00 † starši in bratje Mohar

15
NEDELJA

3. ADV. NEDELJA
Zač. bož. devetdn.

8.00
10.00

† Stare in Medved
† Janez Maleš

16
PONEDELJEK

David, kralj 18.00 † Jože in Marija Zupanc

17
TOREK 

Viviana 18.00 † starši Perčič, trije bratje, sestra

18
SREDA

Gacijan 18.00 † Terezija, Janez Rekar

19
ČETRTEK

Urban 18.00 † starši, brat Pavel Vehovec

20
PETEK

Vincencij 18.00 † Jernej Dolinar

21
SOBOTA

Peter Kanizij 18.00 † Perčič, Štrukelj, s.

22
NEDELJA

4. ADVENTNA 
NEDELJA

8.00
10.00

† Ana, Vinko Novak
† Anton Brankovič, Janez Prestor

DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM
Tudi v letošnjem adventu bo Marija romala po domovih na 

Prebačevem in v Hrastju. Marijin kip bomo sprejeli na naše do-
move prvič, 15. decembra. Vsako leto so naša srečanja ob Mariji 
topla in prijetna. Z veseljem vas vabimo, da se nam pridružite in 
sprejmete Marijo tudi v svoj dom. Veseli bomo, če se boste tudi 
vi odločili, da Marija prenoči v vašem domu. Svojo pripravlje-
nost lahko sporočite gospe Ivanki Kos (Prebačevo, tel. 040 688 
316) ali gospe Marinki Kuralt (Hrastje, tel. 040 307 435).

Srečno življenje vendar ni drugega kot veselje do 
resnice; veselje ob tej pa je veselje nad teboj, ki si 
resnica, moj Bog.     (sv. Avguštin)


