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C h u r c h i l l  
 

Winton Churchill (1874-1965) je bil britanski premier v letih 

1940 do 1955. Po svojih lastnih besedah, je v tistem času, v 

tistih trenutkih, ko je čakal na svojo ženo v avto, da se je le 

ta nališpala in uredila, napisal knjigo.  

 

Winston je v svojem življenju veliko čakal, ter bil ravno zato 

uspešen. Saj je čakal, na tisti milostni trenutek, ki ga označuje 

grška beseda kairos.  Morda se je nekako nezavedno držal 

besed preroka Izaija, ki pravi: »Če se spreobrnete in 

ostanete mirni, boste rešeni, v mirovanju in zaupanju je 

vaša moč, pa niste hoteli« (Iz 30,15). Če je Winston 

čakal, pa to ni počel pasivno, da bi sedel in čakal, da mu 

nekaj pade iz neba, temveč je čakal aktivno. 

 

Advent, ki zaznamuje mesec december je tudi čas 

čakanja, pripravljanja. Čakamo na svoj milostni 

trenutek, ki naj bi se zgodil na Božični dan. Čeprav 

vemo, kdaj bo prišel milostni čas, ga lahko velikokrat 

zgrešimo, ker ga čakamo pasivno, namesto aktivno.  

 

Božič je praznik sprejemanja, torej se moramo v 

adventnem času pripraviti na to, da bomo sprejeli 

Božjega Sina. Naše aktivnosti morajo biti takšne, da 

bomo osvobojeni vseh iluzij in predsodkov, da bomo 

sprejeli Božjega Sina, ki se ne rodi po pričakovanjih 

Svetih treh kraljev v palači, temveč v hlevu.  

 

 



 

… umetnost sprejemanja … 

 
Adventni čas je tisti 

čas, ki ga v 

krščanski tradiciji 

razumemo kot 

pripravno na Božič. 

In je zaznamovan s 

podarjanjem, ker na 

koncu, na Božič Bog 

Oče, podari svetu 

svojega Sina Jezusa 

Kristusa v 

Odrešenje 

človeštva. Toda eno 

je, da se nekdo rodi, 

da se nekaj prikaže, da nam nekdo nekaj podari. Nekaj povsem drugega pa 

je, da to ali tega sprejmemo.   

 

S sprejemanjem imamo vsi probleme. Zakaj vsi namreč nenehno dajemo in 

darujemo. Že naša prisotnost na tem svetu je dar. Vendar se tega včasih ne 

zavedamo. Sveti Frančišek Asiški in brat Leon sta se nekega dne cel dan 

»samo« sprehajala po Assisiju. Na koncu dneva brat Leon žalostno 

zavzdihne: cel dan nisva nič naredila, nobenemu pomagala, dan je čisto 

zapravljen. Sveti Frančišek se mu nasmehne, tako kot se je znal nasmehniti 

samo on, ter dejal: »Kako to, da nisva nič počela, bila sva tukaj.« 

 

Že samo naše bivanje tukaj na zemlji je dar, ki ga dajemo že z samim 

bivanjem. Samo s tem, ko se z nekom srečamo na cesti, mu darujemo svojo 

prisotnost. Toda velikokrat nastane težava, da to bivanje, ki se nam podarja, 

težko sprejmemo.  

 

Vplivi na sprejemanje 

 

Na sprejemanje lahko vpliva mnogo stvari. Ena od teh so predsodki. Že ko 

nekoga vidimo, ga lahko obsodimo: glede na njegove ali njene geste, način 



 

oblačenja, govorjenja, ravnanja. Res je, kar pravi star latinski pregovor: »De 

gustibus non est disputandum«, kar v prevodu pomeni: »o okusih se ne 

pogovarjamo«. Toda ne glede na naš osebni okus, lahko v moči vere 

sprejmemo prav vse, ker drugače vera ne bi bila vera. Vera ne zahteva, da 

se z drugačnostjo strinjamo, lahko pa v moči vere drugačnost spoštujemo in 

ne preganjamo.  

 

Na možnost sprejemanja zelo vplivajo tudi naša pričakovanja. Neka fiksna 

ideja kot npr. o popolni princu na belem konju, ali pa princeski z zlatimi 

laski vpliva na našo nezmožnost sprejemanja in sobivanja. V razočaranje in 

frustracije nas lahko potisne iskanje in pričakovanje, da obstaja popolna 

župnija ali popoln župnik, popolna služba, šola ali kakšna druga inštitucija 

ali pa združba.  

 

Življenje v neki 

iluziji, fiktivnih 

idejah, nezrelih 

pričakovanjih, 

nam po 

preprečevalo, da bi 

sprejeli življenje 

takšno kakršno je 

in bili pri tem 

srečni. Pregovor 

pravi: »Kdor 

visoko leta, nizko 

pade«. Da bi lahko 

sprejemali 

življenje (ki se začne spreminjati od trenutka ko smo spočeti in se konča v 

trenutku, ko umremo) ter drug drugega, moramo včasih spustiti svoje 

standarde. Ne standarde neke funkcije, službe, poslanstva. Temveč osebne 

standarde, ko je potrebno sprejeti drugačnost. Trmariti in iti z glavo skozi 

zid povzroči samo glavobole, nespečnost in zafrustriranost.  

 

Božič ni nič drugega kot zniževanje standardov. Božja pravičnost 

učlovečenju nasprotuje. Božja pravičnost zahteva pravično kazen za 

prestopnika. Toda Bog zniža svoje lastne standarde, ter namesto pravičnosti 



 

ponudi usmiljenje. Bog se poniža na raven človeka, da bi ga človek lahko 

kot človeka sprejel in bi ga Bog povzdignil nazaj v dostojanstvo prvotnega 

stanja v Edenskem vrtu.  

 

Bog se dobro zaveda naših težav v sprejemanju. Ampak ve tudi, da bomo v 

življenju zelo nesrečni in da lahko celo zapravimo večno življenje, če se ne 

naučimo sprejemati. Zato Jezus od rojstva do smrti in vstajenja podira 

tabuje, predsodke, pričakovanja. Božič – Jezusovo rojstvo v prinaša v svet 

nič drugega kot en velik kaos in zmedo, z enim samim namenom, da se 

osvobodimo napuha, ter sprejmemo Boga, ki je tako zelo drugačen od nas in 

vsega, kar si mi pod pojmom Boga predstavljamo. In kdor sprejme to Božjo 

drugačnost se v njegovo srce in življenje naseli nepopisen mir, sreča in 

blagoslov.  

 

Podariti – to je čisto preprosto. To lahko storimo zelo hitro, diskretno, 

anonimno, v zavetju in udobju domačega fotelja. In to dajanje nas lahko celo 

potolaži in nam daje nekakšno ceneno zadovoljstvo, iluzijo da smo dobri. 

Toda sprejemanje je tudi daritev. Da nekoga ali nekaj sprejmeš včasih 

zahteva največjo življenjsko daritev in ali žrtev. Kajti odpovedati se svojim 

predsodkom, fiksnim idejam, včasih globoko zakoreninjenim tradicijam, ter 

sprejetje nekoga ali nekaj, kar ni in ki ni po mojem okusu in vonju, ki ne živi 

in dela po mojih standardih in mojih pričakovanjih, je samo po sebi dar.  

 

Zahteve adventnega časa 

 

Adventni čas torej od nas zahteva, da se zavemo, da smo drug drugemu dar, 

že s samim dejstvom našega obstoja in bivanja. Adventni čas od nas zahteva 

korenito spreobrnitev iz kompliciranega odraslega v Božjega otroka, ki 

sprejema Boga z vsem  zaupanjem. Adventi čas od nas zahteva ponižanje, 

zniževanje osebnih standardov, do tiste mere, ko med mano in Bogom ne bo 

več nobene ovire: nobenega predsodka, nobene fiksne ideje, nobene iluzije, 

itd.  

 

Ob štirih adventnih svečkah, bomo razmišljali in se učili sprejemati: Boga, 

bližnjega in pa seveda samega sebe, kajti zapoved se glasi: »Ljubi svojega 

bližnjega kakor samega sebe« (Mt 19,19). 

 



 

PRVI ADVENTNI TEDEN 

 

Prva prižgana svečka na adventnem vencu 

izraža upanje. Kajti kaj je upanje drugega, kot 

majhna lučka na koncu dolgega temnega hodnika. 

Za upanje ne potrebuješ veliko, majhno znamenje 

življenja, naklonjenosti, ljubezni, ti vzbudi željo 

po napredovanju, po življenju, po iskanju.  

 

Drobni plamenček, ki ga zagledaš, še posebej če 

ga zagledaš po dolgem obdobju suše, negotovosti, 

teme, ti vzbudi upanje in v tebi razplamti željo po življenju, napredovanju, 

iskanju, »kajti Bog, ki je rekel: »Iz teme bo zasvetila luč,« je zasijal  

v naših srcih zaradi razsvetljenja Božjega veličastva na obličju 

Jezusa Kristusa« (2 Kor 4,6) 

 

Plamen prve prižgane svečke na adventnem vencu je znamenje življenja, 

naklonjenosti, ljubezni. Človek v življenju ne potrebuje velikih dejanj, 

dogodkov, stvari. Množica človeka dobro skrije, toda nikjer ni človek bolj 

sam, kakor v množici. Ko pa ti nekdo pokaže, da znamenje da te ljubi, te 

spoštuje, se ti želi darovati, potem tvoje življenje dobi vonj in okus, dobiš 

smisel in motivacijo. In to znamenje lahko povzroči, da boš ti delal velika in 

čudovita dela. Kajti to znamenje je drobni plamenček upanja, ki v tvojem 

srcu in življenju nenehno tli, ter zato ne moreš obupati, in četudi padeš ne 

moreš obležati, temveč se pobereš, ter nadaljuješ, pot, življenje in delo. 

Zaradi in po upanju v Jezusa, ki je »pot, resnica in življenje« (Jn 14,6). 

 

Naj te pri razmišljanju in molitvi ob prvem adventnem vencu vodijo 

naslednja vprašanja in misli: 

 

Upanje ni prepričanje, da se bo nekaj dobro izšlo, ampak je 

prepričanje, da je nekaj smiselno, ne glede na to, kako se izide. 

(Vaclav Havel) 

 



 

Molitev je vaja hrepenenja. Če obupuješ, potem moli! (sv. 

Avguštin) 

 

Upajte v Boga in od njega pričakujte vse dobro. Ne razglabljajte 

o tem, kar vam nastavlja sovražnik… Nehajte premišljevati o tem 

in se obrnite k Bogu. Upognite koleno pred njim in v največji 

ponižnosti zmolite to kratko molitev: »Usmili se mene 

slabotneža«. (sv. p. Pij) 

 

Duši, ki zaupa v Gospoda in vse svoje upe polaga vanj, se ni treba 

ničesar bati. Sovražnik našega zveličanja se ves čas potika okoli 

nas, da bi nam iz srca ukradel sidro, ki nas vodi v zveličanje, s 

tem mislim zaupanje v Boga, našega Očeta. Trdno se oklenimo 

tega sidra in ga ne izpustimo niti za hip. (sv. p. Pij) 

 

Ali ti vera v Jezusa Kristusa vedno daje odgovor na bistvena 

življenjska vprašanja kot so: kdo sem, kaj sem, zakaj sem in kaj 

naj počnem. Če ti vera teh odgovorov ne da, jih poišči, ker so 

bistveni za tvoje življenje, včasih golo preživetje.  

 

Ali mi vera v Jezusa Kristusa daje smisel in voljo do življenja? 

Če ne, kaj je vzrok temu? 

 

Kateri predsodki, fiksne ideje, iluzije mi preprečujejo, in  kaj 

lahko jaz napravim, da bi sprejel Jezusa v zakramentu svete 

evharistije in spovedi. 

 

Gospod, vse svoje upe polagam vate 

in zaupam, da boš vodil sleherni moj 

korak ter izpolnil sanje in želje, ki si 

mi jih zasejal v dušo. Amen. 
 

 

 

 



 

DRUGI ADVENTNI TEDEN 

 

Druga prižgana svečka na 

adventnem vencu izraža mir. Mir 

prihaja potem, ko si definiral, utrdil, 

poglobil ali našel upanje. Mir sledi 

upanju. Miru pa tudi ni brez borbe. 

Mir je vedno posledica boja, bitke in 

zmaga prinaša mir. Naša vojna, 

krščanska vojna borba ne poteka 

zoper vidne sovražnike, ki vpijejo, 

kamenjajo, ter vihtijo vidne zastave 

sovraštva zoper Kristusa in Božje 

otroke. Kakor pravi apostol Pavel: 

»naš boj se ne bije proti krvi in 

mesu, ampak proti  

vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodo valcem te 

mračnosti , proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških 

področjih. Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se 

boste mogli ob hudem dnevu upreti,  vse premagati in obstati «. 

(Ef 6,12-13) 

 

Mir ni samo zmaga po vojni, borbi; mir je tudi tvoje glavno orožje. »Kajti  

tako vam je rekel Gospod Bog, Sveti Izraelov: Če se 

spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni, v mirovanju in 

zaupanju je vaša moč« (Iz 30,15). Druga prižgana adventna svečka na 

adventnem vencu ti prinaša mir. Prva adventna svečka ti je pokazala v čem 

in v kom je tvoje upanje. Zato se sedaj umiri in preženi iz tvojega srca in 

življenja vse tisto, kar te spravlja v nemir. 

 

Ker če boš živel v nemiru, v sovraštvu ne boš nikdar sprejel Jezusa Kristusa 

Odrešenika niti na Božični dan, niti kdaj drugič. Mir ne more nastopiti, če 

se upiraš in vztrajaš v grehu, »Kajti  Gorje upornim sinovom, govori 

Gospod: Delajo načrt , ki  ni  od mene, sklepajo pogodbo, ki ni v 

mojem duhu, da kopičijo greh na greh .« (Iz 30,1). 



 

 

Ob molitvi pri drugi adventni svečki, naj te pri spreobrnjenju vodijo 

naslednja vprašanja in misli: 

 

Kdo vse ti je prizadel krivico in komu vse moraš odpustiti? Ali so 

bile te krivice resnično prizadele Božjo pravičnost, ali zgolj tvoj 

napuh, predsodke, napačna pričakovanja, tvojo komodnost in 

razvajenost? 

 

Ali si sposoben krivična dejanja drugih opravičiti? Odpuščanje 

pride po opravičenju. Jožef ni mogel sprejeti Marije, dokler je 

Gospod Bog ni opravičil: »Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje 

žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha« (Mt 1,20) 

 

Naštej največje krivice, največje stvari, dogodke in osebe, ki v 

tvojem srcu in življenju povzročajo nemir? Si kaj molil za to, si 

blagoslavljal, kakor nam Gospod v blagrih naroča (prim.: Lk 

6,28) 

 

Ali se zavedaš, da je lahko tisto, kar je zate pravičnost, drugemu 

krivičnost? Ter da je Bog edini pravični, ter zato njemu 

prepuščamo maščevanje in sodbo. Ali zaupaš v Božjo previdnost, 

ki vse čudovito ureja in vodi? Božja pravičnost ni kot človeška 

pravičnost: ti, ki se trudiš celo življenje boš dobil isto plačilo kot 

tisti, ki se spreobrne »tri dni pred smrtjo«, pa slučajno veš, kdaj 

bo prišla ura tvoje smrti? 

 

Kdaj si nazadnje opravil spoved? Si upaš trditi, da si brez greha 

oz. da nisi nič kaj hudo velikega storil?  

 

Življenje v skupnosti ni mogoče živeti v nemiru. Kaj moraš ti 

storiti, da bo tvoja skupnost – družina, župnija, služba – živela in 

delala v miru? Čemu vse se moraš in se boš odrekel, da bo v 

tvojem življenju, srcu in pri delu zavladal mir? Kateri predsodki, 

katere zgrešene iluzije, ti preprečujejo, da bi v miru živel v 

skupnosti? 

 



 

 

Gospod, pomagaj mi, da se bom 

vedno obračal k tebi in ti dovolil, 

da boš znova vzpostavil mir v meni, 

tudi kadar bo zunaj divjal vihar. Amen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

TRETJI ADVENTNI TEDEN 

 

Tretja prižgana svečka na 

adventnem vencu nam prinaša veselje. 

Tri prižgane svečke oddajajo občutno 

svetlobo in toploto. So znamenje, da je 

Odrešenje že prav blizu in to nas 

navdaja z veseljem. Šele ko se človek 

dobi pravo upanje, se umiri in lahko 

pogleda okoli sebe, ter vidi stvari, ljudi, 

dogodke, zaradi katerih se lahko veseli.  

 

Veselje ni veselo skakljanje, 

poplesavanje, smehljanje, pokanje 

vicev in šal in podobno. Tudi ne pomeni hoditi okoli nažgan in prepevati 

vesele pesmice. Veselje je zadovoljstvo. Zadovoljen človek je vesel človek.  

 

Z upanjem dobiš voljo in smisel za življenje. Ko se spraviš sam s seboj, z 

bližnjimi in Bogom, lahko veselo, zadovoljno živiš in delaš.  

 

V tretjem adventnem tednu se boš, zaradi miru v svojem srcu lahko ozrl 

okoli. Zadovoljno boš videl, da ne živiš sredi levov in zveri, temveč med 

ljudmi, med Božjimi otroci, ki so sicer drugačni, ki sicer lahko drugače 

razmišljajo ali živijo kot živim ali mislim jaz, pa so ti lahko vendarle dar iz 

nebes.  

 

Bivanje (D)drugega je vedno dar za nas, ki z (D)drugimi sobivamo. In šele 

takrat, ko lahko na svet okoli nas pogledamo brez predsodkov, realno takšno 

kakršno je pač sobivanje drugih, se lahko teh drugih razveselimo, to pomeni, 

da smo zadovoljni z njimi in se jih resnično razveselimo in z njimi veselimo.  

 

Ne pozabimo namreč: nihče se ne more Odrešiti sam in nihče ni drugemu 

odrešenik, ker imamo samo enega Odrešenika in to je Božji Sin Jezus 

Kristus, kateri se učloveči na Božični dan.  

 



 

Ob naslednjih vprašanjih in mislim, utrdi, poglobi ali pa ponovno najdi 

iskreno krščansko veselje, brez katerega pač ne moreš sprejeti nič dobrega: 

niti sebe, niti bližnjega, kaj šele Boga: 

 

Ali se imam za srečnega, ker imam v svoji bližini Boga, ki se 

manifestira v svetih zakramentih? 

 

Ali nedeljsko sveto mašo doživljam, kot neprijetno dolžnost, ali 

zadovoljno veselje? Če prvo kaj moram pri sebi spremeniti, da bo 

nedeljska sveta maša in prejem obhajila resnično v moje 

zadovoljstvo.  

 

Ali se zavedam, da imam jaz nekaj, kar drugi nima, ter da drugi 

ima, kar jaz nima? Tako se v skupnosti dopolnjujemo, ter drug 

drugega razveseljujemo. 

 

Ali se iskreno veselim rojstva našega Gospoda Jezusa Kristusa? 

Vsako leto Božič – vsako leto možnost za usmiljenje, ljubezen in 

veselje. 

 

Gospod, daj mi milost, da bom 

nenehno rasel v ljubezni. Nauči me, 

kako naj se otresem razočaranja, jeze 

in vsega, kar mi preprečuje, 

da bi ljubil. Amen. 
 

 

 

 

 

 



 

CETRTI ADVENTNI TEDEN 

 

Četrta prižgana svečka na 

adventnem vencu pa je ljubezen. 

Velikokrat je to najmanjša svečka na 

adventnem venčku in včasih gori samo 

en dan. Kar pomeni, da je ljubezen 

polnost vseh stvari in ne more zagoreti, 

če ni prej upanja, miru in veselja.  

 

Ljubezen je upanje. Ljubezen je upanje, 

ker daje ljubezen smisel, barvo in okus 

našemu življenju in delu. Zakaj brez 

ljubezni življenja ni. Kdor se ne čuti 

sprejetega in ljubljenega, ne bo sprejemal ali ljubil drugih ljudi. Zato nam 

Jezus pravi: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe« (Mt 

19,19).  

 

Četrti adventni teden je tik pred Božičem in je kakšno leto prav kratek. Samo 

nekaj dni, a je to dovolj, da sprejmeš dejstvo, da si ljubljen od Boga Očeta. 

Saj nam Božični dan govori prav to: če nas Bog ne bi ljubil, ne bi dopustil, 

da bi se Njegov Sin utelesil, tako pred dva tisoč leti v jaslicah, kakor 

dandanes v zakramentu svete evharistije. Če veš, da si ljubljen od Boga 

Očeta, boš napravil vse, kar je v tvojih  močeh, da ga boš sprejel v sveti 

spovedi in sveti evharistiji. Božični dan je upanje, da je Bog usmiljen in da 

Bog odpušča in da Bog vedno da možnost. 

 

Ljubezen je mir. Mirno hodiš po poti življenja, mirno delaš, se učiš, živiš, 

mirno sobivaš. V sovraštvu ni ljubezni. V nemiru ni ljubezni. V sebičnosti 

ni ljubezni. Ljubezen je samo v miru in mir je ljubezen. Ko se trudiš za mir, 

se trudiš za ljubezen.  

 

Predsodki, iluzije, fanatična pričakovanja vse to v tvoje življenje vnaša 

nemir. In ko si nemiren ne moreš ljubiti, kajti preveč imaš opravka s tem, da 

živiš občutku krivičnosti, maščevanja, obsojanja. Kdor pa ljubi, tega 



 

drugačnost ne moti, ne ogroža, jo sprejema, blagoslavlja in spoštuje. In kot 

posledica tega živi v miru.  

 

Ljubezen je veselje, ker si zadovoljen sam s seboj in drugimi. Ne doživljaš 

več razočaranj, strahu te ne obvladajo več, temveč si nenehno prijetno 

presenečen. Tako doživljaš resnico veselja: tudi če živiš sam, nisi osamljen. 

Kajti vedno je nekdo s teboj: kamorkoli greš, karkoli že delaš, kjer koli že 

si, vedno je nekdo s teboj. In ta, ki je s teboj je tudi Bog.  

 

Če si na dopusti v Aziji ali Ameriki, če imaš domotožje ali pa hodiš v službo 

in šolo na drug konec Slovenije, povsod so cerkve in povsod je Jezus v 

tabernaklju. Nikjer na tem svetu ne moreš biti sam. Še več, istega Jezusa, ki 

ga ti prejmeš v Mariboru ali New Yorku, tvoji domači, tvoji ljubljeni, tvoj 

mož ali žena, tvoj fant ali dekle, prejme v Dolenji vasi. Jezus nas združuje 

kjer koli smo. In te združitve ni brez ljubezni in to združitev omogoča 

iskreno veselje, svobodno in prosto vseh predsodkov, iluzij in utvar.  

 

Gospod, pomagaj mi ceniti, kar si mi dal: 

darove – naj bodo še tako majhni ali redki; 

družino prijatelje, bližnje in daljne; 

gmotne dobrine – naj bo malo ali veliko. 

Predvsem pa mi pomagaj ceniti svojo 

nenehno navzočnosti in ljubezen. Amen. 

 



 

MAŠNI NAMENI OD 1.12.2021 DO 31.12.2021 

Svete maše so: 

 

ob 8-ih  v torek, soboto, nedeljo 

ob 10-ih v nedeljo 

ob 18-ih  v ponedeljek, sreda, četrtek, petek 
 

  ob praznikih piše posebej  

 

Ukrepi za preprečevanje epidemije COVID-19: 

 

• za udeležbo pri javnem izpovedovanju vere – sveta maša – je 

potrebno izpolnjevati PCT pogoj 

• kdor PCT pogoja nima, se lahko udeleži svete maše zunaj pod 

arkadami, kjer je zvočnik, ter nato pristopi k obhajilu, (ob nedeljah 

in praznikih po obhajanju pevcev) 

• za individualno duhovno oskrbo, spoved ali molitev v cerkvi PCT 

pogoj ni potreben 

• v kolikor bi kdo rad prejel zakrament svete spovedi ali obhajila, pa 

nima PCT pogoja, naj to sporoči in bomo uredili drugače 

• v cerkvi je potrebno držati ustrezno razdaljo 

• v cerkvi je obvezna uporaba maske in razkužila,  

 

RAZPORED MAŠNIH NAMENOV JE 

NA VOLJO SAMO V TISKANI OBLIKI, 

KI JO LAHKO DOBITE V ŽUPNIJSKI 

CERKVI OZ. NA OGLASNI DESKI! 



 

 

… verouk … 
 

 

Verouk za 5., 4., 3., 2., 1., razred bo 6.12.2021: 

1400-1430 5. razred   

1430-1500 4. razred   

1500-1600 3. razred   

1600-1630 2. razred   

1600-1645 1. razred 
 

Verouk za 6., 7., 8., razred bo 13.12.2021: 

 

 

1430-1500 6. razred   

1500-1530 7. razred   

1530-1600 8. razred   



 

 

 

… verouk za starše … 
 

V kolikor bodo razmere dopuščale bo verouk za starše v adventnem času 

potekal: 

 

za starše prve triade (od 1. do 3. razreda) v ponedeljek 10.12.2021 ob 19.00 

za starše druge triade (od 4. do 6. razreda) v sredo 13.12.2021 ob 19.00 

za starše tretje triade (od 7. do 9. razreda) v petek 15.12.2021 ob 19.00 

 

Verouk za starše bo potekal v župnijski cerkvi. Verouka naj se udeleži vsaj eden 

od staršev. Obvezen je PCT pogoj. 

 

 

 

… bralci beril … 
 

RAZPORED BRALCEV BERIL JE NA 

VOLJO SAMO V TISKANI OBLIKI, KI 

JO LAHKO DOBITE V ŽUPNIJSKI 

CERKVI OZ. NA OGLASNI DESKI! 
 

• Bralci beril lahko v času branja Božje besede masko odmaknejo.  

• Preko e-maila lahko predhodno prejmete berilo, da se doma pripravite, 

v tem primeru pošljite e-mail na: ales.pecavar@rkc.si  

• V primeru, da je bralec odsoten in tisti dan, ko je razporejen ne more 

brati naj poskrbi za zamenjavo.  
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… priloga za otroke … 
 

V noči med 5. in 6. decembrom po običaju pričakujemo prihod svetega 

Miklavža, kateri obdaruje pridne otroke. Na njegov god, 6. decembra zvečer 

pa boš prebral (ali pa ti jo bodo prebrali tvoji starši, stari starši ali botri) 

naslednjo zgodbico. Nato pa boš napravil nalogo, ki tej sledi. 

 

Klicali so ga kar očka Martin, ker je 

bil vsem tako ljub, ker je za vsakega 

imel prijazno besedo. In vendar se je 

včasih z žalostjo zamislil. Misli so 

mu odplavale k ženi, ki je umrla 

pred leti, in k sinovom in hčeram, ki 

so odšli po svetu. Svojo žalost je 

želel potolažiti s Svetim pismom. 

Bral je možu in ženi, ki ju niso hoteli 

prenočiti v nobeni hiši, zato je 

noseča žena povila dete v hlevu. 

Očku Martinu so se zasmilili. On bi 

jih z veseljem sprejel… 

 

Ponoči se mu je zdelo, da sliši 

besede: »Očka Martin, želel si me 

sprejeti. Jutri poglej po ulici, ker 

bom prišel. Gotovo me boš prepoznal.« 

 

Poln pričakovanja je očka Martin komaj pričakoval jutra. Pripravil je 

najboljše majhne čeveljčke in pristavil lonček kave, da bi ga čim topleje 

sprejel. Nato je nestrpno pogledoval po ulici. 

 

Končno je zagledal postavo, ki se je počasi približevala. Zastajal mu je dih… 

morda je to Jezus… 

 

Nato je prepoznal starega cestnega pometača. Žalosten je spet pogledal po 

ulici, a pogled se mu je vrnil k pometaču, ki je ves premražen stal ob poti. 

 



 

Očku Martinu se je 

zasmilil in stopil je ven in 

ga poklical: »Bi se vam 

prilegala skodelica 

kave?« 

 

Cestni pometač je bil 

začuden in vesel hkrati in 

je odgovoril: »Zelo ste 

prijazni, zares zelo 

prijazni.« Ko se je 

pometač malo pogrel, je 

očka Martin spet stopil k 

oknu in pogledoval po 

ulici. 

 

Pometač je odšel. Očka 

Martin je gledal za njim in nato še dolgo opazoval po ulici. Tedaj je zagledal 

žensko z otročičkom. Pomislil je na sveto družino, ki je iskala prenočišče in 

jo je poklical. Žena se je naprej prestrašila in hotela zbežati, nato pa je 

opazila čevljarjev prijazni pogled in na njegovo željo vstopila. Bila je brez 

moža in je ne dolgo tega izgubila stanovanje. Hitela je k sestrični v oddaljeno 

vas. 

 

Čevljar ji je ponudil kruh. Ko pa je opazil, da je dete boso, mu je ponudil 

čeveljčke, ki jih je imel pripravljene za Jezusa.  

 

Tudi žena je odšla in čevljar je še dolgo pogledoval po ulici. Dosti ljudi je 

hodilo mimo. Nekaterim se je nasmehnil, drugim pokimal. Beračem je dal 

novčič ali kos kruha. 

 

Pozno ponoči je žalosten zaprl hišico. Pogum mu je upadel. Žalosten je sam 

pri sebi rekel: »Tako močno sem si želel, da bi bilo res. Nazadnje pa so bile 

res samo sanje…« 

 



 

Nenadoma 

se mu je 

zazdelo, da 

je nekdo v 

sobi. Zdelo 

se mu je, da 

vidi dolgo 

vrsto ljudi, 

ki gre skozi 

njegovo 

delavnico. 

Drug za 

drugim so hodili: cestni pometač, ženska z otrokom in cela množica ljudi, ki 

jih je ta dan videl in z njimi govoril. Ko so hodili mimo, so mu drug za 

drugim govorili: »Ali me nisi videl? Ali me nisi videl očka Martin?« 

 

»Kdo ste?« jih je vprašal očka Martin. Odgovoril mu je glas, ki ga je bil 

slišal prejšnjo noč: »Lačen sem bil  in si mi dal  jesti,  žejen sem bil 

in si  mi dal piti ,  zeblo me je in si  me povabil k sebi. Ves čas, 

ko si danes pomagal tem ljudem, si  pomagal meni « (prim: Mt 

25,35. 

 

(Po: R. Saillens, Božič očka Martina) 

 

 

Izberi si skritega prijatelja, ki mu boš v adventnem čas delal dobra dela 

(obiskoval, pomagal, krajšal čas, itd.), kakor je to počel očka Martin. 

 

 

 

 



 

Župnijska pisarna 

je odprta 

petek od 16-17 

 

Mašni nameni se 

pobirajo od prvih 

uradnih ur v 

mesecu, 15-tega. v 

mesecu. 

 

Sveta spoved 

Pol ure pred 

večerno sveto mašo 

oz. po dogovoru. 

 

Bolniško 

maziljenje 

Za obisk se 

dogovorite preko 

tel.: 031/347-427 

 

Duhovnik v UKC 

Ljubljana: 

p. Daniel Golavšek 

tel.: 041/613-378 

 

Duhovnik v 

bolnici Novo 

mesto: 

p. Marko Novak 

tel.: 041/742-721 

Glas svetega Roka – oznanila župnije Dolenja vas 

Odg.: Pečavar Aleš, žpk. Telefon: 031/347-427 

E-mail: ales.pecavar@rkc.si 

 

M a r i j o  n o s i j o  
 

V času Božične osemdevnice, ki jo začnemo v 

petek 17. decembra 2021 lahko opravite 

pobožnost »Marijo nosijo«. Na stranskem 

oltarju lahko po maši vzamete Marijin kip, ga 

nesete domov, kjer se zberete družina, 

sosedje, prijatelji, ter večer preživite v molitvi 

z Marijo. Naslednji dan, pa jo odnesete nazaj, 

da jo lahko odnese naslednja družina.  

 

Otroci posebej vabljeni k Božični 

osemdnevnici, med katero se bomo s 

starodavnimi pesmimi in napevi pripravili na 

rojstvo Jezusa Kristusa.  

 

ŽUPNIJSKA CERKEV JE ZA OSEBNO 

MOLITEV ODPRTA VSAK DAN  

OD 9-IH DO 18-IH 

 

Adoracija pred Najsvetejšim zakramentom je 

vsak četrtek od 21-ih do cca. 22-ih. 
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