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2. ADVENTNA NEDELJA
Še kar precej časa je manjkalo do božiča, ko se mi je neka 

gospa potožila: „Božič se bliža in rada bi ga praznovala. Želela 
sem se pripraviti nanj. Prve dni je šlo, sedaj pa ne gre več. Mo-
litev je rutina, nič več doživeta, odnosi v družini napeti. Kakor 
da gre vse narobe. Bojim se, da bo to še eno obdobje, ki ga bom 
preživela v prazno.“ Prej ali slej bo vsakega izmed nas pot do 
Boga vodila skozi pokrajino naveličanosti, enoličnosti in obču-
tja osamljenosti. Mučila nas bo brezizhodnost. Zato sem gospe 
odgovoril: „Prav vsakoletni advent nam hoče povedati, da nam 
Bog daje še eno možnost, da ima naša pot cilj in da ni prostora 

Bogoslužje



za obup. Advent nam govori, da Bog še ni obupal nad nami. 
Sporoča nam, da se Kristus prihaja rojevati v našo nemoč. Daje 
nam še eno možnost in želi, da se spreobrnemo in znova začne-
mo hoditi za njim.“

Evangelij vabi ljudi, naj ne obupajo. Bog jim daje še eno mo-
žnost, da se spreobrnejo. Bog se je ljudem stalno bližal in jih 
iskal, čeprav so se oddaljevali od njega. Kdor bi sredi decem-
brskega hitenja imel rad nekaj časa zase, se mora umakniti v 
„puščavo“ molitve. Tam se bo lahko umiril in gojil svoj odnos z 
Bogom. Zavestno si sredi napetosti decembrskih dni poiščimo 
nekaj časa zase, za naše bližnje in za Boga. Bog in odrešenje 
prihaja v naše razmere in naš čas. Obdobje pred božičem in no-
vim letom je dokaj napeto. Hitimo, ker moramo postoriti veliko 
stvari, pospraviti, poskrbeti za darila, obiskati prireditve... Zlah-
ka se zgodi, da zaradi te naglice in tekanja postanemo živčni. 
Odnosi v družinah in drugih skupnostih hitro postanejo napeti 
in drug drugemu očitamo, da je veliko delal in smo za vse sami. 
In adventni čas, ki naj bi bil predvsem čas lepega pričakovanja 
božiča, se lahko spremeni v živčno tekanje. Zato nas Cerkev 
vabi, da v letošnjem adventu po molitvi poživimo zavest, da Je-
zus prihaja k nam, da prihaja v naše napete ali celo zapletene 
družinske odnose, da prihaja v našo naglico, našo nemoč, v našo 
slabost. 

Želimo spoznati Tvoje naro-
čilo in deliti svoje ime z brati. 
Ne bomo več zahtevali izobilja, 
zadovoljni bomo s tem kar ima-
mo. Vse prihaja iz Tvoje roke, 
Tvoja darežljivost je brezmej-
na. Četudi kdaj odmakneš svojo 
roko, nikoli ne odtegneš blagoslova. Sprejemaš nas z vsemi sla-
bostmi in nas ljubiš.



BREZMADEŽNA
Dve stvari poudarja današnji praznik: Marijino čistost in nje-

no milost. Marija je dosegla najvišjo milost, ker je mogla biti 
najtesneje združena z Bogom. Tudi mi smo lahko povezani z 

njim, če smo v božji milosti in 
edino to nas dela velike in boga-
te. Marija je vase sprejela Božjo 
Besedo, Jezusa in vsak dan žive-
la njegovo življenje, da bi Kri-
stus po svojem Duhu živel tudi 
v nas. Marija je zvesto spolnje-
vala Očetovo voljo. O, da bi tudi 
mi vedno spoznavali v naročilih 
Cerkve in v življenjskih razme-
rah božjo voljo in jo spolnjeva-
li. Marija je govorila Elizabeti, 
kako velike stvari ji je storil Bog. 
O, da bi se mu tudi mi z veseljem 
zahvaljevali. Marija je trpela ob 
križu svojega Sina in sodelova-
la pri našem odrešenju. O, da bi 
tudi mi voljno sprejemali križ in 
se pridružili trpečemu Kristusu. 

Marija je v največji zapuščenosti varovala, upala in ljubila, o, da 
bi tudi mi nikoli ne omahovali v svojem krščanskem poklicu. 
O, da bi po Mariji zoreli v može in žene, ki bodo ustvarili boljši 
svet. Bog je hotel čisto posodo za mater svojega Sina. Zato po-
dedovani greh Adama in Eve, ki teži vse ljudi in ga izbrišemo 
s krstom, Marije ni omadeževal. Že ob rojstvu je bila po milo-
sti obvarovana skupne krivde človeštva. Brezmadežna Jezusova 
mati, prosi za nas!



GODOVI IN SVETE MAŠE
DECEMBER

7
PONEDELJEK

Ambrož 18.00 † sestra, bratje Gašperlin

 8
TOREK 

Marijino 
brezmadežno 
spočetje

8.00
18.00

† Anton Regberger
Na čast Brezmadežni
Za duhovnike in bogoslovce

9
SREDA

Valerija 18.00 † Marija Ovniček, obl.

10
ČETRTEK

Loretska Mati 
Božja

18.00 † Alojzija Perčič (sosedje)

11
PETEK

Damaz 18.00 † starši Žnidar, Rešek in sorodniki

12
SOBOTA

Izguadalupe 18.00 † Franc Logar

13
NEDELJA

3. adventna 
nedelja
Lucija

8.00
10.00

† Janez Novak
† starši Kastelic in Ovijač

14
PONEDELJEK

Janez 18.00 † Jernej Nagode

15
TOREK 

Antonija 18.00 † Marinka Perčič

16
SREDA

Adela 18.00 † za zdravo pamet

17
ČETRTEK

Lazar 18.00 † Tončka Perčič (molitvena skupina)

18
PETEK

Gacijan 18.00 † Marija Ovniček in Jurčkovi

19
SOBOTA

Urban 18.00 † Vinko Vilfan

20
NEDELJA

4. adventna 
nedelja

8.00
10.00

† Peter Ocepek
† Petrovčevi in Boštjanovi


