
 
 

 
 

Ideal 
Vrednota, ki je v 21. stoletju najbolj cenjena je – idealnost. Zdi se, da mora 

biti človek, ki želi, hoče v 21. stoletju nekaj doseči, nekaj biti, mora biti 

idealen: to je vzoren, odličen popoln, brez napak. Sploh od tistih 

posameznikov, ter tistih združb, ki so bolj v ospredju, ter bolj ali manj 

krojijo naša življenja, pričakujemo, da morajo biti idealni za slehernika 

med nami, če ne – kapitulirajo na polni črti. Toda vsak, ki ima količkaj 

toliko zdrave pameti, ter kanček občutka za realno življenje, bo brez 

problema priznal, da idealnega človeka, ali idealne družbe ni. Idealen je 

resnično samo Bog.  

 

Razlika med resničnostjo, ter ideali o katerih fantaziramo, je čedalje večja. 

Prepad med resničnostjo in idealom, se čedalje bolj poglablja. Kriza: pa naj 

bo čisto osebna in intimna, ali pa svetovna, kot korona virus, kaže, da je 

resničnost čisto drugačna od idealnih fantastičnih sanjarij v katere se 

zatekamo. In kam spada Bog? Bog v naših idealnih fantastičnih scenarijih 

nima kaj iskati. Bog prebiva in deluje zgolj v kruti resničnosti našega 

življenja. Saj se Bog vendarle na Božični dan ni učlovečil v neki pravljični 

deželici tam za devetimi gorami in devetimi vodami. Temveč se je 

učlovečil v čisto resničnem Betlehemu, v čisto resničnem hlevu, ob čisto 

resničnem smradu.  
 

Božični ideal povprečnega slovenskega vernika je: jaslice, kuhano vino, 

vonj po cimetu, lučke, sneg, darila... Ali ti bo ta Božični ideal pomagal v 

tvojem resničnem življenju, tvojih resničnih krizah, v tvoji resnični 

nesrečnosti? Najbrž ne. Zakaj resnični Bog pa je v resnično mrzli cerkvi, v 

resnično majhni hostiji, v resnično zatohli spovednici, v resničnih ljudeh, 

ki te morda celo resnično ljubijo ali pa vsaj imajo resnično radi, pa morda 

te ljubezni resnično ne vidiš, ker morda ni po tvojih idealih.  

 

znanila 
župnije Dolenja vas, Rokov lončarski zvon. letnik XXX., št. 12,          

1. december 2020 
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VARUHI OGNJIŠČA 
 

Nekoč, ko ni bilo centralnih peči, ko ni bilo 

električnih panelov, je bila naloga vsake 

gospodinja, da ohranja plamen v peči. Pa naj 

bo ta peč v kmečki koči ali meščanski hiši, v 

palači ali gradu. Topla peč je bila 

nepredstavljiva vrednota. In vsaka gospodinja 

bi raje videla prazno mizo, kakor pa mrzlo 

peč. In res lakoto se da preživeti, mraza pa ne.  

 

Tista topla peč je omogočila preživetje 

družine in družbe. Samo en prostor je bil 

ogrevan in v tem prostoru se je zbirala 

družina. Če je en govoril, so govorili vsi, če se 

je en smejal so se smejali vsi, če se je en 

kregal, so se kregali vsi in seveda, če je en 

molil so molili vsi. Tako je vsak posameznik 

družine hočeš ali nočeš ohranjal svojo vero. 

Danes pa … ko je v vsaki sobi natančno 22,7 
oC … vsak čepi v svoji sobi … družina se ne 

pogovarja … se ne smeji … se ne krega … ne 

moli … Kaj sploh še ostane velikim? Clio? 

Ne, mraz v srcu in življenju.  

 

Danes radi govorimo, da so ljudje lačni Boga. 

Ljudje niso lačni Boga, kajti z anoreksijo se 

očitno da živeti. Ne da pa se živeti v mrazu. In 

živimo v mrazu, ker imamo v glavi nekakšne 

idealne scenarije. Ker pa se ti scenariji 

nikakor nočejo uresničiti, postanemo 

razočarani, zafrustrirani ali pa indeferentni do 

vsakogar in vsega, tudi do Boga.  

 

Toda Bog je edino idealno bitje, ki idealno 

paše vsakemu človeku in vsakemu karakterju. 

Edino Bog lahko ogreje naše srce in naše 

A D V E N T N I  
K O L E D A R  

 
Adventni koledar ti bo 

pomagal, da se boš prebil 

skozi adventni čas, počistil 

pepel v svojem srcu in 

življenju, ter podkuril 

plamen, kateri ti je bil 

prižgan na krstni dan. Brez 

tega ognja bo tvoje 

življenju mrzlo, brez vonja, 

brez okusa, brez smisla. 

Vse kar potrebuješ je: 

pisalo, beležko, Sveto 

pismo in kanček zaupanja 

(domišljije). Srečno! 

 

1. december 

 

Spomni se nečesa, česar ne 

obvladaš in to napiši z 

velikimi tiskanimi črkami, 

čez vso stran. Nato opazuj 

to besedo (stavek). Nato v 

beležko pripiši naslednji 

Svetopisemski citat: Rim 

8,28. 

 

2. december 

 

Pojdi na sprehod in obišči 

Jezusa v župnijski cerkvi. 

Cerkev je odprta od 9ih do 

18ih. Tam lahko tudi kaj 

zmoliš. 
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življenje. Pri krstu nam je prižgal plamen v 

našem srcu in življenju. Naša naloga je, da 

ohranimo ta plamen oziroma ga tako podžgemo, 

da nas ogreje in da smisel, vonj in okus vsemu 

kar delamo, za kar živimo. 

 

Da, nekoč, ko ni bilo centralne kurjave in 

električnih panelov je tista edina peč v bivališču 

ohranjala tudi plamen vere. Saj so bili hočeš 

nočeš vsi, zbrani okoli tople peči, za katero je 

skrbela pridna gospodinja. In če je gospodar 

hiše molil, so molili vsi.  Danes, smo pač sami 

odgovorni za to, ali se bo plamen v našem 

ognjišču gorel ali pa bo ugasnil. Dobra mati 

Cerkev, pa nam že dva tisoč let svetuje, kako 

lahko v adventu razplamtimo ogenj vere v 

našem življenju. Recept je preprost: 

 

 

sveta evharistija + sveta spoved + dobro delo 

 

 

 

            molitev    +           post      + miloščina 

 

Molitev je v prejemanju in češčenju Jezusa v 

sveti evharistiji. Na ta način nalagamo v 

ognjišče svojega življenja dobro in kakovostno 

gorivo. To je čisto dejanje vere. Kajti verovati 

in priznati Jezusovo navzočnost v sveti 

evharistiji, ni stvar razuma. Ob sveti evharistiji 

odpove vsak razum in vsak idealistični scenariji. 

Saj smo nekako idealistično, tradicionalno 

verni. Toda če ne veruješ v Jezusovo 

navzočnost v sveti evharistiji, če po tej 

evharistiji ne hrepeniš, če ne napraviš vsega, kar 

je možno, da jo prejmeš in častiš, v kaj 

3. december 

 

V beležko napiši ime in 

priimek prijatelja/ice ali 

soseda/e ali znanca/ke, ki te 

večkrat povpraša po 

zdravju, počutju, ti pa tega 

ne storiš. Nato tej osebi 

pošlji SMS, ter povprašaj 

po zdravju, počutju… (ne 

bodi živčen in naj ti ne bo 

težko        ) 

 

4. december 

 

Opiši nekaj, kar si danes 

videl na tleh (kje si to videl, 

kdo je to odvrgel) 

 

5. december 

 

Danes zvečer bo hodil sv. 

Miklavž. Napiši v beležko 

koga nisi nikdar obdaril, 

on/ona pa te je že večkrat in 

mu pred vrati 

hiše/stanovanja/sobe pusti 

skromno darilce (tega ne 

počni med 21h in 6h) 

 

6. december 

 

V beležko napiši svoje 

dobre lastnosti, talente, 

sposobnosti (brez 

pretiravanja), ter za vsako 

pripiši: Bogu hvala. 
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pravzaprav veruješ?  Bolj, kakor se preko 

svete evahristije se Bogu ne da približati – 

Sveta evharistija je Sveta Trojica en sam Bog. 

(namig: četudi sveta evharistija ni 

izpostavljena v monštranci, je Jezus navzoč v 

tabernaklju župnijske cerkve, ki je odprta 

vsak dan od 9-ih do 18-ih) 

 

Post je v sveti spovedi. Ne odpovedujemo se 

zgolj materialnih dobrinam. Odpovedujemo 

se tudi svojemu grehu, svojih slabim navadam 

in razvadam. Z odpovedjo – spovedjo 

odstranjujemo odvečni pepel, zato, da bi se 

ogenj lažje razplamtel. Opraviti sveto spoved 

pomeni največjo odpoved, kar jo lahko človek 

napravi. Petek in sreda brez mesa, advent brez 

čokolade, razne spokorne vaje, so pavšalne 

odpovedi. To zmorejo tudi pogani. Toda 

spoved…  Spoved je odpoved in odpoved je 

vedno žrtev, zato ni prijetna in če je prijetna 

ni žrtev. S spovedjo se odpovedujemo 

idealističnih scenarijem, ter stopamo v realno 

življenje, kjer nas čaka Bog. Spoved je 

dejanje upanja. Spovedujemo se, zato, ker 

upamo, da je Bog dober, usmiljen in da z 

razliko od človeka odpušča, ter daje možnost 

za nov začetek.  

 

Miloščina pomeni dobra dela. Dobro delo je 

dejanje ljubezni. To je tisto druženje družine 

ob zakurjeni peči. Če en govori, govorijo vsi 

… če se en smeje, se smejejo vsi … če se en 

krega se kregajo vsi … če en moli, molijo vsi 

… Dobra dela so po eni strani posledica vere 

in upanja. Delamo dobro, ker upamo v 

dobroto človeštva, po drugi strani pa veri in 

upanju dajejo prijeten vonj in okus, kako 

7. december 

 

Pojdi na sprehod in obišči 

Jezusa v župnijski cerkvi. 

Cerkev je odprta od 9ih do 

18ih. Tam lahko tudi kaj 

zmoliš. 

 

8. december 

 

V beležko napiši naslednji 

Svetopisemski citat: Lk 

1,37, ter ga nato napiši 20x 

ali tolikokrat, da ga 

dojameš. 

 

9. december 

 

V beležko napiši kdo vse ti 

gre na živce, komu vse 

zameriš, koga se bojiš, ter 

napiši zakaj. Nato na koncu 

pripiši Sveto pisemski citat: 

Lk 19,34 

 

10. december 

 

Danes pojdi na sprehod. 

Poišči in izberi odpadel, 

posušen list drevesa, 

grmovja, trave… ter to 

nalepi v beležko. Šele ko 

boš nalepil, prepiši 

naslednji Svetopisemski 

citat: 1 Mz 1,31 

 

11. december 

 

Napiši vse, kar je danes šlo 

narobe, ter nato pripiši 

naslednji Svetopisemski 

citat: Mt 21,42. 
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pravi apostol Pavel: če ne bi imel ljubezni, mi 

vse skupaj nič ne koristi (prim.: 1 Kor 13,1-3) 

 

S pomočjo svete evharistije, svete spovedi in 

dobrih del, boste lahko v adventnem času 

razplamteli plemen v ognjišču Vašega 

življenja in srca, zato, da Jezuščka na Božični 

dan v Vašem srcu in Vašem življenju ne bo 

zeblo, ter da boste živeli polno in srečno 

življenje, do konca svojih dni. In ne 

pozabimo: Cerkev lahko pomaga, ne more pa 

namesto Vas nalagati kurjavo na ogenj, ne 

more namesto Vas iz Vaših peči odstranjevati 

pepel. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 

ZAKRAMENTA 
 

V kolikor se bodo razmere tako sprostile, da 

bo zopet možno zbiranje vernikov v cerkvah, 

vabljeni k tihi adoraciji Najsvetejšega 

zakramenta, ki bo potekala vsako sredo, med 

21-ih do 21.30, v župnijski cerkvi, ter k 

molitveni uri pred Najsvetejšim zakramentom, 

ki bo potekala ob petkih po jutranji sveti maši, 

razen na prvi petek.   

 

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
 

Tudi v času, ko ni skupnega bogoslužja v cerkvi, je 

cerkev potrebno čistiti, saj prah ne pozna omejitev ☺. 

Zato prosimo, za čiščenje župnijske cerkve in se Vam 

za to že v naprej najlepše zahvaljujemo: 
 

 7.12.2020 skupina  

 

 21.12.2020 skupina  

 

12. december 

 

Pojdi na sprehod in obišči 

Jezusa v župnijski cerkvi. 

Cerkev je odprta od 9ih do 

18ih. Tam lahko tudi kaj 

zmoliš. V beležko zapiši o 

čem si pred Jezusom 

premišljeval. 

 

13. december 

 

Pošlji SMS prijatelju/ici, 

sosedu/i, znancu/ki, ter 

povprašaj po zdravju, 

počutju… V beležko zapiši, 

komu si poslal SMS in 

kakšen odgovor si dobil. Na 

koncu dneva zapiši 

naslednji Svetopisemski 

citat: Prg 17,17 

 

14. december 

 

Napiši pet najbolj nujnih 

stvari, ki jih moraš v tem 

tednu opraviti. Nato poišči 

naslednji Svetopisemski 

citat, ki ti bo povedal, kaj je 

v resnici najbolj 

pomembno: 1 Kor 13,2 

 

15. december 

 

Eno uro glej skozi okno, 

nato opiši kaj si videl.  

Nato napiši naslednji 

Svetopisemski citat: Prd 

3,10 
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BLAGOSLOV KONJ 
 

Zaradi trenutnih razmer, letos ne bo skupnega 

javnega blagoslova konj na župnijskem vrtu. 

Temveč bo blagoslov potekal individualno, po 

hlevih. Kdor želi, da na svetega Štefana 

blagoslovim konje po hlevih, naj mi to sporoči do 

20. decembra.  

 

SVETI MIKLAVŽ 
 

Sveti Miklavž je simbol krščanske 

dobrodelnosti. Miklavževanje pa praznik 

krščanske dobrote. Dobrota pa je možna ne 

glede na zunanje okoliščine. Letos bo skupno 

praznovanje svetega Miklavža po vsej 

verjetnosti odpadlo. Kljub temu pa lahko 

izrazimo dobroto in hvaležnost svojim 

bližnjim in sorodnim dušam. Morda letos bolj 

skromno, pa toliko bolj iz srca. 

 

SPOVED PRED PRAZNIKI 
 

Kljub temu, da so cerkve zaprte za skupno 

javno bogoslužje, ni ni nobene potrebe, ali 

razloga da pred prazniki ne bi opravili svete 

spovedi. Če bodo razmere dopuščale, bo 

spovedni dan za župnijo Dolenja vas potekal v 

nedeljo 13. decembra od 13-ih do 15-ih. (v 

kolikor pa bi se zgodilo, da bi bile cerkve do 

takrat še zaprte za skupno bogoslužje, pa me 

lepo prosim pokličite, da se dogovorimo za 

termin). Vsekakor Vas vabim in prosim, da se 

za spoved odločite, tudi to je zakrament, za 

nas bolj nujen kakor spletne svete maše.  

 

 

16. december 

 

Pojdi v svojo sobo in pol 

ure sedi čisto pri miru, ne 

misli ničesar, ne govori, 

ničesar, samo dihaj. Če ti je 

uspelo, lahko to počneš udi 

v cerkvi, pred Jezusom. 

 

17. december 

 

Na primeren prostor v 

svojem stanovanju/sobi 

postavi majhen košček 

mahu. To je prvi dan 

Božične osem dnevnice, 

določiti kraj, kjer naj se 

Bog rodi. V beležko zapiši 

tisti del svojega življenja, ki 

najbolj potrebuje Božje 

intervencije 

 

18. december 

 

Na mah postavi prvo ovčko. 

Ta ovčka se imenuje: »Nič 

ne razumem« V beležko 

zapiši kaj ti je od vere 

najbolj nerazumljivo, katero 

versko 'zapoved' najtežje 

sprejmeš… Nato prepiši 

Svetopisemski citat: Iz 55,8 
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SVETI VEČER 
 

Zaradi korona virusa in vsej spremljajočih se 

ukrepov, se lahko pojavlja strah, da bomo za 

kaj prikrajšani. Morda res ne bo toliko 

zunanjih dogodkov Božičnega slavja, kakor 

smo bili navajeni zadnjih nekaj let, toda 

kristjan ne more biti za nobeno stvar 

prikrajšan, kajti tistim, ki ljubijo Boga vse 

pripomore k dobremu (prim.: Rim 8,28). 

 

Ponuja se nam zlata priložnost, da se zopet 

oklenemo, če smo morda v zadnjih letih to 

opustili, dobre stare tradicije svetih večerov. 

Katoličani trikrat na leto, pred Božičem, pred 

Novim letom in pred Svetimi tremi kralji 

obhajamo t.i. svete večere. Na večer pred 

Božičem, pred Novim letom in Svetimi tremi 

kralji pokadimo in z blagoslovljeno vodo 

poškropimo svoja bivališča in gospodarska 

poslopja.  

 

Namen tega starega tradicionalnega obreda 

je, da svoje telo, življenje, čute in razum 

pripravimo na nedoumljivo skrivnost Božjega 

učlovečenja, ki se vrši na Božični dan. Bog se 

ne razodeva v hrupu in trušču, temveč v miru 

in spokojnosti in Sveti večer to omogoča. 

Sveti večer se začne, z blagoslovom in 

pokaditvijo bivališč in gospodarskih 

poslopiji, nadaljuje morda s skromno večerjo 

in vrhunec doživi pri polnočni maši. A to še 

ni vse, po maši odidemo domov, ter 

blagoslov polnočne maše, v miru in 

spokojnosti prinesemo v svoje domove, ki 

smo jih pripravili na ta dogodek z pokaditvijo 

in kropljenjem.  

19. december 

 

Na mah postavi drugo 

ovčko. Ta se odziva na ime: 

»Len sem«. Ko se ti v 

življenju zaprejo vrata, Bog 

odpre okno. Toda če so 

vrata odklenjena, ni razloga, 

da jih ne bi odprl sam, 

kajne? Zato pojdi na 

sprehod in obišči Jezusa v 

župnijski cerkvi, ki je 

odprta od 9ih do 18ih. Tam 

lahko tudi kaj zmoliš. 

 

20. december 

 

Na mah postavi tretjo 

ovčko. Tudi ta ima ime, 

imenuje se: »Zebe me«. 

Tukaj napiši kako si ti  

predstavljaš da bi morala 

Cerkev, škof, duhovniki, 

drugi verniki biti, delovati, 

živeti. Na koncu zapiši 

Svetopisemski citat: Mt 

11,18-19. 

 

21. december 

 

Na mah postavi figuro 

pastirja. Pastirju se čudno 

zdi, da se ovce zbirajo. Zato 

danes obleci kakšno 

oblačilo narobe, ter na 

koncu dneva zapiši, kaj se ti 

je dogajalo. Pripiši tudi 

naslednji Svetopisemski 

citat: Raz 21,5 
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RAZLOG UČLOVEČENJA 
 

Besedica advent pomeni pričakovanje, 

pripravljanje. Na koga le? Na zaključek leta, na 

zaključne zabave (ki so v nekih normalnih 

mejah čisto upravičene in dobrodošle)? V 

adventu se pripravljamo na največji dar, ki ga je 

Bog podaril človeštvu pred dva tisoč dvajsetimi 

leti: ta dar se imenuje Jezus Kristus. 

 

Toda zakaj bi se na dar pripravljali? Prejmeš ga 

in to je to. Toda to ni čisto tako. Če prejmeš dar 

za rojstni dan ali god je to čisto sprejemljivo. Če 

prejmeš dar ko maturiraš, magistriraš, 

doktoriraš, ko narediš izpit za avto, ko se 

poročiš, ko spočneš otroka itd. je to čisto 

sprejemljivo. Prejmeš ga, rečeš hvala, postaviš 

na polico oz. poješ in to je to. Življenje gre 

dalje. Toda vsak dan sprejeti nekakšen dar pa 

zna biti kar malce naporno. Če drugega ne dobiš 

slabo vest, ti postane neprijetno, začutiš 

dolžnost, da ta dar nekako povrneš. Toda darilo 

ni usluga, ki zahteva proti uslugo. Bistvo daru 

je, da ga sprejmeš, če ga ne uporabljaš, pa vsaj 

varuješ in spoštuješ. Kajti bistvo daru je v tem, 

da ti z darom darovalec želi povedati, da te ima 

rad, ta te ljubi, da te ceni, da te spoštuje, da brez 

tebe živeti ne more.  

 

Bog nam z učlovečenjem Jezusa Kristusa želi 

povedati, da nas ima rad, da nas  ljubi, da nas 

ceni, da nas spoštuje, da brez nas živeti ne 

more. In na to se v adventu pripravljamo. Da 

sprejmemo dejstvo, da smo ljubljeni. To pa 

zahteva preobrazbo našega mišljenja:  

22. december 

 

Na mah postavi figuro 

oslička. Osliček je najlepša 

in najpomembnejša žival, 

saj prinaša Marijo z 

Jezusom v Betlehem. Bodi 

tudi ti najlepši in 

najpomembnejši, ter pojdi k 

spovedi. Pokliči duhovnika, 

naroči se, ter se spovej vseh 

svojih grehov. Tudi tistih, 

ki jih ti nimaš za greh. 

 

23. december 

 

Na mah postavi figuro 

Jožefa. Sveti Jožef je varuh 

Svete Družine. Je tudi tvoj 

varuh in varuh slehernega 

domačega ognjišča. V 

beležko zapiši za koga vse 

te najbolj skrbi. Ter nato za 

vsakega zmoli: Sveti angel 

varuh moj. 

 

23. december 

 

Na mah postavi figuro 

Marije. Veličina Marije je v 

njeni poslušnosti Božji 

volji. Brez te poslušnosti ne 

bi bilo Jezusa. Napiši katero 

zapoved (Božjo, 

cerkveno…), najtežje 

izpolnjuješ, nato prosi 

Marijo naj ti izprosi milost, 

da jo boš lahko izpolnjeval. 
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»p r e o b r a ž a j t e  s e  z  

o b n o v o  s v o j e g a  

m i š l j e n j a ,  d a  b o s t e  

l a h k o  p r e p o z n a l i ,  k a j  

h o č e  B o g ,  k a j  j e  

d o b r o ,  n j e m u  v š e č n o  i n  

p o p o l n o « (Rim 12,2). Če hočem 

sprejeti dar, učlovečenje Jezusa Kristusa na 

Božični dan moram spreobrniti svoje 

mišljenje. V uvodniku smo razmišljali o 

idealih: imamo podobe idealne ljubezni, 

idealne službe, idealne družbe, idealnih 

prijateljev, idealne Cerkve, nekateri celo ideal 

samega sebe. Ko pa resničnost ne doseže 

naših idealov, se frustracija, jeza, žalost, 

razočaranje, tudi sovraštvo in odpad. 

 

Vzemimo na primer Cerkev. Cerkev je 

ustanova Boga, v njej se Bog učloveči, v njej 

in preko nje Bog deluje. Toda vsi imamo neke 

svoje ideale, kakšna bi morala ta Cerkev biti. 

Imamo idealne predstave kakšna bi morala biti 

Cerkev kot celota, kot tudi škofija, župnija. 

Vsak ima idealne predstave kakšen bi moral 

biti  škof, duhovnik, vsak veren laik. Nekateri 

imajo celo ideale, kakšen bi moral biti Bog. 

Ko pa resničnost Cerkve ne doseže niti praga 

naših idealov smo razočarani, jezni, besni, ter 

se od Cerkve oddaljimo in posledično tudi od 

Boga. V glavi nam trdovratno ostanejo neki 

idealni spomini, ideje kakšna bi morala 

Cerkev biti. Spomin pa vedno idealizira 

preteklo resničnost, zato tudi pravimo, 'da je 

bilo včasih bolje'. 

 

 

 

 

24. december 

 

Na mah postavi jaslice, ali 

šop slame, sena. To je tvoje 

srce. Nič posebnega, nič 

pretresljivega, toda tukaj se 

ima roditi Božji Sin. Cel 

dan ponavljaj molitev: 

Jezus pridi, v mojem srcu  

in življenju imaš prostor. 

 

25. december 

 

Čisto na koncu v svoje 

»jaslice« položi figuro 

Jezuščka. V beležko čez 

celo stran napiši naslednji 

Svetopisemski citat: Mt 

18,3, ter nato razmišljaj o 

njem, kaj boš v življenju 

napravil, da bo Jezus vedno 

pri tebi in ti pri Njem. 

 

 

 

 

 

 

Kratice Svetopisemskih 

knjig: 

 

Rim – pismo Rimljanom 

Lk – evangeliji po Luku 

1 Mz – prva Mojzesova 

knjiga 

Mt – evangeliji po Mateju 

Prg – Pregovori 

Prd – Pridigar 

Raz – Razodetje 

1 Kor – prvo pismo 

Korinčanom 

Iz – Izaija 
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Zaradi idealov naš odnos do Cerkve, pa tudi do Boga temelji na načelu 

pravice-dolžnosti. Imam pravico do krsta, do prvega obhajila, do birme, do 

poroke, do pogreba. Zaradi pravic lahko obhajilo postane nekakšen 

tradicionalen kruhek, ne da bi se zavedal, kaj je v tem kruhku in ga 

sprejemam popolnoma brezbrižno in brez spoštovanja. S spovedjo 

odlašamo, dokler ni prepozno, maša pa je nekakšen magičen obred. A ob 

enem nad menoj visi Demoklejev meč dolžnosti. Dolžnost je senca 

pravice. Če želimo dobiti to, kar nam »po pravici pripada« moramo 

izpolniti tudi zoprne dolžnosti.  

 

Če pa Cerkev začnemo dojemati kot dar, pa se vse spremeni. Tisti grozni 

'moram' iti v nedeljo k maši, k spovedi, k čiščenju župnijske cerkve, k 

branju beril v nedeljo, na kor prepevati itd. se spremeni v 'lahko'. V Cerkvi 

sem lahko dejavno udeležen, zato, ker mi je Cerkev v ta dar, ki 

razveseljuje. Ker preko Cerkve prihajam do svetih zakramentov, v katerih 

je navzoč Jezus. Ker mi Bog po Cerkvi sporoča, da me ljubi.   

 

Dar prejmemo zato, ker smo ljubljeni. In darujemo zato, ker ljubimo. Do 

daru nimamo ne pravice, ne dolžnosti. Dar ni dar če ga kupimo, tudi ni, če 

ga zahtevamo. Dar je prostovoljno, svobodno dejanje dobrega. Dar je 

resničnost, ki vstopi v našo resničnost. Jezus Kristus je dar, ki nam ga Bog 

želi dati, toda ne more nam ga dati, če si mi idealizirano domišljamo, da 

nam pripada, da imamo pravico do Njega. Ali pa si celo idealizirano 

domišljamo, da ga ne potrebujemo ali pa da ga nismo vredni.  

 

Najhujši greh je, če dar zavrnemo. Tudi če smo svetniško skromni in 

ponižni, daru ne zavrnemo. Ker s tem užalimo tistega, ki nas ljubi. Včasih 

je resnično težko reči: rad te imam, ljubim te, spoštujem te, všeč si mi itd. 

Zato darujemo in smo obdarovani. Na Božič nam Bog daruje svojega Sina: 

kaj nas stane, če ga sprejmemo? Nič. Poleg tega bomo razveselili Tistega, 

ki nas ima rad.  
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MAŠNI NAMENI OD 1.12.2020 DO 31.12.2020 
 

V kolikor bodo cerkve v mesecu decembru še vedno zaprte za skupno javno bogoslužje, 

se bodo maše opravile po razporedu, brez udeležbe ljudstva. Druga in/ali tretja maša v 

dnevu bo prenesena v mesec januar.  Kljub vsemu je možna individualna molitev vsak 

dan od 9-ih do 18-ih. V kolikor bi potrebovali sveto spoved ali prejeli sveto obhajilo, 

me kontaktirajte na telefon: 031/347-427. 

 
   

Torek, 1. december Eligij  

ob 8-ih v DV (preneseno z 8.11) 
 

   

Sreda 2. december  Natalija  

ob 18-ih v DV  (prenešeno z 1.11) Adoracija od 21h-2130 
   

Četrtek 3. december  Frančišek Ksaver  

ob 18-ih v DV v zahvalo za življenje  
   

Petek 4. december  Janez Damaščan  

ob 18-ih v DV  Prvi petek 
   

Sobota 5. december  Sava  

ob 8-ih v DV .   
   

Nedelja 6. december  2. adventna nedelja  

ob 8.00 v DV za žive in pokojne farane  

ob 10.00 v DV  ofer 

ob 19.00 v DV  (preneseno z 1.11)  
   

Ponedeljek 7. december  Ambrož  

ob 18-ih v DV  (preneseno z 8.11) 
 

   

Torek 8. december  Brezmadežno spočetje  

ob 8-ih v DV  
 

ob 18-ih v DV  (preneseno z 8.11) 
 

   

Sreda 9. december  Valerija  

ob 18-ih v DV  Adoracija od 21h-2130
 

   

Četrtek 10. december  Judita  

ob 18-ih v DV  
 

oddana po namenu () 
 

   

Petek 11. december  Damaz  

ob 8-ih v DV v zahvalo za Božje varstvo (Luka) po maši molitvena ura  
   

Sobota 12. december  Amalija  
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ob 8-ih v DV  (preneseno z 18.10)  
   

Nedelja 13. december  3. adventna nedelja  

ob 8.00 v DV za žive in pokojne farane Spovedovanje od 

13-ih do 15-ih v 

ž.c. 

ob 10.00 v DV ) 

ob 19.00 v DV  (preneseno z 15.11)  
   

Ponedeljek 14. december  Janez od Križa  

ob 18-ih v DV  (preneseno z 22.11)  
   

Torek 15. december  Kristina  

ob 8-ih v DV ) 
 

   

Sreda 16. december  Albina  

ob 18-ih v DV  (preneseno z  29.11) Adoracija od 21h-2130 
   

Četrtek 17. december  Hijacint  

ob 18-ih v DV  (preneseno z 29.11) začetek Božične 

osemdnevnice oddana ) 
   

Petek 18. december  Gacijan po maši molitvena ura  

ob 8-ih v DV  
   

Sobota 19. december  Urban  

ob 8-ih v DV  (preneseno z 18.10)  
   

Nedelja 20. december  4. adventna nedelja  

ob 8.00 v DV za žive in pokojne farane  

ob 10.00 v DV  

oddana za blagoslov in Božje varstvo ()  

ob 19.00 v DV  (preneseno z  25.10)  
   

Ponedeljek 21. december  Peter Kanizij  

ob 18-ih v DV   

oddana )  
   

Torek 22. december  Frančiška Cabrini  

ob 8-ih v DV ) 
 

   

Sreda 23. december  Janez Kancij  

ob 18-ih v DV za vse bližnje sorodnike () Adoracija od 21h-2130 

oddana )  
   

Četrtek 24. december  Adam in Eva  

ob 8-ih v DV  (preneseno z 15.11) 1. sv. večer 
   



 13 

Petek 25. december  BOŽIČ  

ob 00-ih v DV ) 

ob 08-ih v DV za žive in pokojne farane  

ob 10-ih v DV .)  
   

Sobota 26. december  Štefan  

ob 8-ih v DV )  

ob 10-ih v DV )  

oddana )  
 

   

Nedelja 27. december  Sveta družina  

ob 8.00 v DV za žive in pokojne farane  

ob 10.00 v DV ) 

oddana )  

ob 19.00 v DV )  
   

Ponedeljek 28. december  Nedolžni otroci  

ob 18-ih v DV (preneseno z 25.10)  

oddana )  
   

Torek 29. december  David  

ob 8-ih v DV v čast sv. Roku () 
 

   

Sreda 30. december  Feliks  

ob 18-ih v DV ) Adoracija od 21h-2130 

oddana )  
   

Četrtek 31. december  Silvester  

ob 18-ih v DV (preneseno z 22.11) 2. sv. večer 

oddana v čast sv. Duhu (a)  
 

Ob smrti Dejak Frančiška so za svete maše darovali: 1x Vojvodič, 1x Cvar 

Ob smrti Oražem Jožefa so za svete maše darovali: 1x Bernarda, 1x Srečko 

Novak z družino, 2x Janez Gorše z družino, 2x Marija Gorše z družino. 

 

Nekatere maše bodo oddane naprej, nekatere pa opravljene tukaj. 

Spremljajte župnijska oznanila! 
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BRALCI BERIL DECEMBER 2020 
       

       

6.12. 2020 – 2. adventna nedelja  25.12. 2020 – BOŽIČ 
ob 8-ih  ob 10-ih     ob 00-ih  

       

 
       

13.12. 2020 – 3. adventna nedelja  25.12.2020 – BOŽIČ 
ob 8-ih  ob 10-ih  ob 8-ih  ob 10-ih  

     

 
  

       

20.12. 2020 – 4. adventna nedelja  27.12.2020 – Sveta Družina 
ob 8-ih  ob 10-ih     

       

 

 

Če kateri od bralcev/bralk želi na e-mail predhodno prejemati berila, naj mi to 

sporoči na moj e-mail: ales.pecavar@rkc.si. V primeru, da na dan ko ste določeni 

ne morete brati, prosim najdite nadomestilo.  

 

ADVENTNI VENEC 
 

Adventni venec je tradicionalno okrogel. Takšen je z namenom. Krog 

predstavlja popolnost, neskončnost. Opominja nas na Božjo popolnost in 

Božjo neskončnost. Opozarja nas, da lahko samo Bog dopolni in izpopolni 

naša življenja. Vabi nas da v adventu sklenemo krog, ki smo ga tekom leta 

prelomili. Ter ponovno združeni vstopimo v novo življenje v novo leto. 

Človek prelamlja, človek ločuje, človek uničuje, Bog pa združuje, Bog 

dela vse novo (prim.: Raz 21,1-5).  

 

Da se družina in/ali prijatelji zberejo k skupni molitvi okoli adventnega 

venca je včasih potrebno mnogo odpovedi, mnogo ponižnosti, mnogo 

skromnosti, mnogo ljubezni. Pa mar to ni sporočilo Božiča: Jezus se iz 

ljubezni do človeštva odpove življenju z Očetom, poniža se na raven 

človeka, ter se učloveči v skromnem hlevu, polnem ljubezni.  

 

Skušajte se ob adventnem vencu tudi letos zbirati, ter v molitvi pričakovati 

Boga. Morda bo letos to dejansko lažje, saj ne bo toliko zunanjih mamil, in 

mailto:ales.pecavar@rkc.si


 15 

vendarle nas lahko ravno ta zunanji, kruti svet prisili, da spoznamo 

resnično vrednost družine. 

 

 
Svečka prve nedelje ponazarja upanje. Molitev je znamenje upanja. Kdor 

moli, ta zagotovo tudi upa. Kdor ne upa, tudi moli ne. Družina je skupnost 

in bo kot taka obstala če ima upanja v Kristusa. Družina lahko živi sredi 

razbojniške jame, pa ji ne bo hudega, če ohranja upanje. 

 

Svečka druge nedelje ponazarja ljubezen. Ljubezen je spoštovanje, je 

strpnost, je sočutje, je vez, ki nas povezuje v celoto. Družina, ki v svoji 

sredi ohranja ljubezen bo ostala povezana. Bog pa je ljubezen nas uči Sveto 

pismo.  

 

Svečka tretje nedelje ponazarja mir. V družini mora vladati mir. Noben mir 

ne pride sam od sebe je vedno posledica trdega in napornega dela. Družina 

se mora zelo naprezati in vsak posameznik se mora marsičemu odpovedati, 

tudi svojim idealom, da lahko skupnost živi v miru. In Bog se razodeva 

samo v miru.  

 

Svečka četrte nedelje ponazarja veselje. Ko nas upanje zbere v skupnost, v 

družino, ko nas poveže ljubezen in v naši družini zavlada mir, takrat, pride 

veselje. Veselje, da nas od Kristusovega rojstva loči samo še nekaj dni, 

veselje, da smo uspeli biti skupaj kot družina. Veselje, da v naši družini 

vlada Jezus Kristus. 



  
Župnijska pisarna je 

odprta: 

• v petek od 16-17  

• razna potrdila in 

izpiske lahko 

naročite tudi preko 

e-maila, pošti ali 

telefona, ter jih 

pošljemo na domači 

naslov 

 

Na cerkvene in državne 

praznike ni uradnih ur. 

 

Možnost za sveto spoved: 

vsak dan pol ure pred sveto 

mašo, razen torka in sobote 

oz. po dogovoru. 

 

Prejem zakramenta krsta 

2. nedeljo v mesecu po ali 

med mašo 

 

Sveti zakon: prijaviti vsaj 

mesec dni pred poroko v 

župnijski pisarni 

 

Bolniško maziljenje:  

Lahko se oglasite v župnišču 

oz. dogovorite za termin 

preko tel.: 031/347-427 

 

duhovnik v bolnišnici 

Ljubljana:  

p. Daniel Golavšek 

tel.: 041 613 378 

 

Novo mesto: 

p. Marko Novak  

tel.: 041 742 721 

 

Mašni nameni se pobirajo za 

en mesec v naprej in sicer od 

prvih uradnih ur v mesecu do 

15. v mesecu.  

 

 

 

O, Sveto Dete Jezus, 

ki razlivaš svoje milosti na vse, 

ki Te kličejo, 

obrni svoje oči na nas, 

ki klečimo pred Tvojo sveto podobo 

in poslušaj našo molitev. 

Priporočamo Ti toliko ubogih v potrebi, 

ki zaupajo v Tvoje Božje srce. 

Stegni nad nje svojo vsemogočno roko 

in jim pomagaj v njihovi potrebi. 

Stegni jo nad otroke, da jih zavaruješ, 

nad bolnike, da jih ozdraviš 

in posvetiš njihove bolečine, 

nad žalostne, da jih potolažiš, 

nad grešne, da jih privedeš 

k luči svoje milosti, 

nad vse strte od bolečine in bede, 

ki z zaupanjem kličejo 

Tvojo ljubečo pomoč. 

Stegni jo tudi nad nas, da nas blagosloviš. 

Podari, o Mali Kralj, 

zaklade svojega usmiljenja in miru 

po vsem svetu in ohrani nas zdaj in vedno 

v milosti svoje ljubezni. 

 


