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                                                                    28. november 2021 

          

            

 
 

NEDELJA 1. ADVENTNA – nedelja Karitas  

28.11.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Dušana Pečnik, obl.  

10.00  za +Alojza in Jožefo Podlesnik, obl., ter Emilijo Koprivec 

Ponedeljek Filomen                                     

29.11.                 18.00   za +Angelo Ograjšek , 30. dan  

Torek Andrej, apostol                                        

30.11.      18.00   za +Andreja Križan ter Kremšove in Grebovškove    

Sreda Edmund                                             

01.12                                                    9.00     somaševanje dekanijskih duhovnikov      

            - maša za rajne Videnškove in Zavalinškove                        

Četrtek Vivijana                                     

02.12.         8.00    na Pernovem    za rajne Rednakove                  

Petek Frančišek Ksaver – prvi petek                      

03.12.  18.00   za rajne Pliberšek, Cokan in Bürgin  

Sobota Barbara – prva sobota                          

04.12.          8.00     za +Franca in Jožefo Veber           

NEDELJA 2. ADVENTNA                      

05.12.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem  za +Franca Novak, obl.  

10.00   za družino Vovk    
 

 
 



 
 
 

1.  ADVENTNA – NEDELJA KARITAS                                       
 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEvvaannggeelliijj  
 
NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU 
 
Iz svetega evangelija po Luku  

 
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. Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja 
tega, kar bo prišlo nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. 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.« »Varujte se, da vam sŕca ne bodo 
obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas 

tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka. Prišèl bo namreč nad 
obličje vse zemlje. Zato čujte in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati 
vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.« 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lk 21,25–28.34–36 

PRIHAJA, DA BI UNIČIL TEMO V NAS IN SVETU 

 

»Dopolnjen je obljube čas, rešenje že se bliža: usmili Bog se grešnih nas, z višav se k nam 

poniža.« V tej znani slovenski cerkveni pesmi je podana vsebina bogoslužnega časa, ki ga 

pričenjamo z današnjo nedeljo. To je advent, ki traja približno štiri tedne, v katerih 

podoživljamo hrepenenje človeštva po obljubljenem Odrešeniku. Obljubo je izrekel Bog 

padlemu človeku v raju po njegovem prvem grehu, zaradi katerega je bilo ranjeno vse 

človeštvo. V poznejših časih jo je ponavljal očakom in prerokom izvoljenega ljudstva, s 

katerim je sklenil zavezo: če se boste držali mojih zapovedi, vas bom vedno varoval in vodil, 

če pa se jim boste izneverili, boste prepuščeni sami sebi in zadele vas bodo hude preizkušnje. 

Judje so, kot beremo v Svetem pismu, obljubili Bogu zvestobo v vsem, toda na svoje obljube 

so radi pozabljali. Niso računali, da Bog ni tak kot oni: on se svoje obljube zvesto drži in jo 

tudi natančno izpolni. Ko so se od Boga oddaljili, so spoznali, da je njihov Gospod mislil 

čisto resno, ko je dejal, da jih bodo zadele hude preizkušnje. Takrat so si premislili in klicali k 

Bogu, naj jih vendar reši. Bog se jih je vedno znova usmilil, obenem pa jih je tudi učil, da naj 

se trudijo za večjo zvestobo dani besedi … 

Zgodba izvoljenega ljudstva stare zaveze je zgodba sodobnega človeštva, slovenskega 

naroda, nas – kristjanov, vsakogar med nami. Tudi mi smo sklenili zavezo prijateljstva, 

sinovstva z Bogom, pa to zavezo iz dneva v dan kršimo. Pridejo ure, ko se zamislimo in 

spoznamo, da smo za hudo, ki nas zadeva, v veliki meri krivi sami. Hoteli bi ustvarjati svet 

brez Boga. A tak svet se obrne proti človeku, kajti iz njega je izgnana ljubezen, ki prihaja 

samo od Boga. Vladati se pustimo gospodarju teme – hudobnemu duh, ki je začetnik laži in 

sovraštva. To dejstvo nam pojasni dogajanje v sodobnem svetu.  

Jezus prihaja, da bi uničil kraljestvo laži, teme in sovraštva. To mora storiti najprej v nas 

samih – osvoboditi mora naša srca, saj iz njih prihaja dobro ali hudo. V letošnjem adventu 

zato pripravimo pot Gospodu v svojih srcih.  
                                                                                                                                                                                   Po: S. Čuk, Misli srca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dušni pastir, ki je bil po napadu 11. septembra 2001 zadolžen za svojce žrtev in 
gasilcev, je v pridigi vprašal: »Veste, kako lahko nasmejete Boga?  Povejte mu 
samo, kaj vse imate v načrtu za naslednji dan!« Igra vprašanj in odgovorov, 
smehljaj zastane. Nič ni bolj gotovega kot dejstvo, da jutrišnji dan ni v naših 
rokah. Tanka meja nas loči od katastrofe, že jutrišnji dan lahko prinese nesrečo 
in propad. Lahko pa nas čakata odločilen preobrat na bolje in življenjska sreča.  
Stara zaveza pozna predstavo o »jom jagadolu«, velikem dnevu Boga. Dan 
sodbe, s katerim se konča rutina in nastopi novo obdobje. Ni treba, da gre za 
kak negativen dogodek. Gre za dan, ki se razlikuje od drugih. V tem pogledu je 
lahko vsak sončni vzhod tudi jutro velikega dneva Boga. Dneva,  ki prinese 
odločilno spremembo. 
Kaj ste že rekli, da imate v načrtu za jutri?  
 
                                                                                T. Meurer v »Kristjan sodobnega časa« 
 
Priznam, tole ne zveni prijazno ali ljubko – je radikalno. A vendar se v tem 
skriva možnost: računati s prihodom Boga! Dopuščati možnost, da res pride, da 
ukrepa, da mu je mar za njegov svet in ljudi! 
Advent ni čas pričakovanj, temveč pričakovanja. Pridi, kadarkoli, kakorkoli. Tu 
sem – zate! 
Advent je povabilo, naj se ločimo in poslovimo od ‚pričakovanj‘, starih podob in 
predstav ter se priučimo ‚pričakovanja‘! Bog bo prišel – to je obljuba. 
Bodite čuječi, odprite oči za znamenja in se pripravite na Boga. Prižgite svečko, 
in ne takoj celotnega drevesca! Dajte Bogu priložnost! In s tem tudi priložnost 
sebi ...    
                                                                                                  A. Schwarz, Divji božič 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


