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ŽUPNIJI ŠENTJANŽ in Sv. PETER Kr.g.
8.12.2013

NEKAJ VZPODBUD ZA PRAVI ADVENT IN ČAS PRIČAKOVANJA BOŽIČA
Kako pričakovati božič, da se bo Jezus naselil v nas:

»Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj«
(Mr 10, 14b-15).
Z decembrom se je začel adventni čas. Čas pričakovanja, čas upanja, čas luči. Kaj

čakamo? Kaj se bo zgodilo? Odgovor je na dlani in ga pozna vsak otrok. Čakamo
Gospoda, Odrešenika. A Jezus Kristus je že prišel. Rodil se je pred dobrimi 2000 leti v
Betlehemu. Živel je na zemlji, učil, ozdravljal Ijudi, trpel, umrl, vstal od mrtvih in šel v
nebesa. Njegovo rojstvo in življenje je bilo nekaj edinstvenega v zgodovini človeštva.
Hkrati pa je učil, da je sredi med nami, ko sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu.
Pri vsaki maši je navzoč v podobi kruha in vina. V nas je, kajti takrat, ko ga ljubimo, kot
sam pravi, bosta On in Oče prišla k nam in se naselila v nas.

Kako čakati?
Nanj odgovori zgled Marije, Jezusove matere, nosečnice, ki pričakuje otroka. Bila je
polna pričakovanja, molila, bila pripravljena, da rodi Jezusa.
Veselje, mir, jasnost. Jezus je že tukaj, ne samo med nami, ampak tudi v nas. Živi v nas
kot droben otrok v maternici, ki čaka na porod.
Božič za nas ni samo 25. decembra. Božič je, ko zaživi Jezus otrok v naši ljubezni. Božič
je, ko Jezus postane stvaren, resničen. Da bi Jezus postal resničen, moramo pomagati,
da se to zgodi: prek našega čakanja, prek naše molitve in včasih tudi prek naših
bolečin.
December je poln nakupovalne mrzlice, božičnih in prednovoletnih zabav,
okraševanja domov, prometnih zamaškov zaradi snega in množice Ijudi, ki se vračajo
domov za praznike. Vendar si moramo ravno v tem času prizadevati za trenutke tišine
in miru v naših srcih, v naših družinah. To je čas, ko se družina lahko neverjetno
poveže in zraste.
Pogosto slišimo, da je božič samo za otroke. Za majhne otroke je res čaroben čas
migljajočih lučk, bleščečih okraskov, daril, zabav, pesmi in jaslic. V današnji porabniški
družbi je božič mnogim pravljica. Če k temu dodamo še božička in njegove severne
jelene in malho polno daril, dobimo pocukran izdelek,. PA JE BOŽIČ RES SAMO TO?
Mislim da nam srce pravi, da ne.

Lahko je izjem,en čas za naše srce, ki je večkrat ranjeno in zlomljeno.
JEZUS OZDRAVLJA. Pridimo k Njemu, ki zdravi rane našega srca.

Sobota 7. december 2013
Šentjanž ob 17.00: + ANTON BREZOVNIK – 6.obl.

DRUGA  ADVENTNA NEDELJA – 8.12.2013
Šentjanž ob 8.00: + PAVLA ŠALOVEN in + ADOLF BART
Sv. Peter na Kr.g. ob 9.30: + MARJETA PIRNAT – obl. in FRANC

Torek 10.dec. 2013
Dom Sv. Eme ob 17.00: ŽIVI IN RAJNI FARANI PZŽD

TRETJA ADVENTNA NEDELJA – 15.12.2013
Šentjanž ob 8.00: + IVAN RUPREHT
Sv. Peter na Kr. g. ob 9.30: + FRANC POKRŽNIK

Torek 17. dec. 2013
Dom Sv. Eme ob 17.00: ŽIVI IN RAJNI FARANI PZŽD

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA – 21.12.2013
Šentjanž ob 8.00: + IVANKA KONEČNIK
Sv. Peter na Kr.g. ob 9.30: + JOŽEF GNAMUŠ

SLOMŠKOVA MISEL O
MARIJI BREZMADEŽNI

Potoček izvira čist in bister iz svojega izvira, teče med
hribi in dolinami in širi blagoslov. V njem se zrcali
nebeški sijaj zvezd. Na njegovih obrežjih zelenijo
travniki, cvetijo najlepše cvetlice polja. Tako čist in
bister je človeški rod prišel iz Stvarnikovih rok, z
bistrim razumom, s čisto voljo, usmerjen le v nebeško.
Enak angelom se je prvi človeški par sprehajal v vrtu
življenja. Njegovo življenje je bilo nebeška pomlad v
stanju nedolžnosti. Tako kot prihrumi neurje, se čisti
izvir skali ter naraste v mogočen tok, ki s svojim
blatom opustoši travnike in njive, uniči najlepše livade
in pušča za seboj nesnago in smrad, tako je greh
opustošil najžlahtnejše, najčistejše poganjke
onečaščene človeške narave, zatemnil luč uma, pokvaril voljo, onesnažil
najžlahtnejše mladike. Tedaj je za človeka, ki je bil zvezan z verigami mesa, napočil
čas odrešenja. Enako svetli zvezdi daníci na nočnem nebu je zasvetila Marija v
deviškem sijaju. Brez madeža spočeta se je zaobljubila Bogu, da bo ostala večno
devica. Jožef, čist pošten tesar, ji je bil ženin. Iz device se je na čudežen način rodil
Jezus, Božji Sin in Odrešenik sveta.

Anton Martin Slomšek


