PRVA ADVENTNA NEDELJ A – 2. DECEMBER 2018

Razumljivo je, da nam Cerkev bogoslužna branja o koncu sveta predlaga za
konec leta. Manj je umevno, zakaj jih daje tudi na začetek. Globlji vpogled
pa nam odkrije, da je oboje med seboj povezano in da sestavlja celoto.
Pretresljivi konec sveta z majanjem nebeških sil, z znamenji na soncu in
zvezdah, z bučanjem morja in stisko človeštva je zajet že v samem začetku.
Bog je edini, ki je, ki je polnost bitja, ki je luč, urejenost …
Nasproti mu zija brezno niča, praznine, nebitja, teme …
Stvarstvo je »vmes«. Obstaja, toda ne samo v sebi. Biva v odvisnosti tistega,
ki mu bivanje daje. Je bitje in nebitje obenem, je luč in tema, je polnost in
praznina. Sanja o večnem, a se opoteka v minljivo; steguje se v
neskončnost, a zadeva v omejenost; teži za skladnostjo, a mu demon
zmešnjave meša štrene. To je, kot nekje beremo, zdihovanje stvarstva v
porodnih bolečinah.
Človek vnaša v to nezadostnost nov nemir in dodatne porodne bolečine.
Razganja ga sla po samostojnosti, a se z vsakim korakom zapleta v zanko
odvisnosti. Nad stvarstvom hoče neomejeno gospodovati, a se iz boja z
njim tolikokrat vrača kot poraženec. Razglaša bratstvo in enakost vseh
ljudi, a se tako rad povzpenja drugim na hrbet. Resnica in pravica sta mu
Vsaka molitev je znamenje, da bedimo. Ne
nepogrešljivi spremljevalki, a je z njima noč in dan skregan. Ve, kaj bi
samo to. Istočasno je luč, ki nas ohranja
moral delati, a prav to se mu upira; ve, česa ne bi smel, a ga prav to
budne in sveže.
neznansko mika.
To je izvor stisk in bolečin, v
katerih se zvijata svet in
človeštvo. Tu je odgovor na vprašanje, zakaj nam je narava mačeha, človek pa volk.
Tu je rešitev uganke, od kod divjanje prvinskih sil v naravi; od kod izbruhi strasti, ki
burijo posameznike in pretresajo skupnosti.
Kateri optimist nas bo prepričal, da je stvarstvo samo sposobno ukrotiti svoje divje
sile? Kateri, da se bomo ljudje z lastno močjo povzpeli na tisto stopnjo človečnosti, ki
nas bo vse zadovoljila?
Tisti, ki je svet in nas poklical v bivanje, obljublja, da bo to storil on. »Dvignite glave,
vaše odrešenje se približuje!«

Advent – čas pričakovanja
Eno najlepših človeških izkustev je pričakovanje. Večkrat je celo lepše od
izpolnitve. Ali ni otroštvo tako lepo ravno zato, ker otrok vedno nekaj
pričakuje in si to v svoji domišljiji naslika v najlepših barvah in podobah?
Kakšen žar je v otroških očeh, ko prihaja Miklavž ali se odpirajo darila ob
rojstnem dnevu, godu ali ob božičnem drevesu! Lepo je gledati ljudi na
železniški ali avtobusni postaji ali na letališču, ki koga hrepeneče čakajo
in dočakajo.
In kakšno bo tvoje letošnje pričakovanje? Kaj pravzaprav pričakuješ od
adventa? Kaj se slika v tvoji domišljiji – kaj je tisto, čemur bo namenjen
čas »velike priprave«?

Advent: obstaja nekaj več, kot si
lahko predstavljam. Večje so
obljube, kot si upam nadejati.
Bog prihaja. Drugače. Advent:
pogled v nebo. Daleč preko
obzorij.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …





Obhajamo prvo adventno nedeljo.
V torek ob 17.15. bodo svetopisemske urice.
V sredo ob 16.00 bo v naši cerkvi miklavževanje. Miklavž pripravlja darove in sezname otrok, ki jih bo obdaroval.
Prosim sporočite, prijavite tiste, ki mislite, da so vredni, da jih Miklavž obdari. Vabljeni, da sv. Miklavža
posnemate – pomagajte mu napolniti koš. Lahko prispevate denarna sredstva ali pa konkretno, kakšne
drobnarije, sladkarije, da jih razdelimo v Miklavževa darila.
 V četrtek, soboto in nedeljo bo priložnost za sveto spoved pred in med vsemi svetimi mašami. Prišel bo
spovednik iz Veržeja.
 V petek je prvi petek v mesecu. Ta dan bom obiskal bolnike na domu. Popoldne ob 16.00 bo sveta maša tudi v
Dosorju. Sveto mašo v soboto in v nedeljo ob 10.00 bo sooblikovala Slavilna skupina Veselje.
 Prihodnja nedelja bo Ambroževa nedelja.
 Začeli smo mesec december. Po božiču bodo zopet šli na pot koledniki, ki bodo oznanjali po naši župniji veselje,
da se Jezus rodil in obenem zbirali darove za otroke v misijonih. Že sedaj vabim, da se priključite kolednikom –
že obstoječim skupinam ali pa oblikujete nove. Vabljeni tudi mladi in odrasli. Sedaj je še dovolj časa, da
premislite in sporočite, da bi želeli, da tudi vas obiščejo koledniki.
 Že sedaj vabljeni, da vključite v vaše načrte: nabiranje maha – tudi to je lahko oblika adventne priprave na božič
– mah za domače jaslice in župnijske jaslice.
 Hvala vsem, ki ste namenili prostovoljni prispevek za adventne vence – zbrali smo 264 evrov.
 Zahvaljujemo se skupini iz naselja Jelovica, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve
ima od sobote naprej skupina iz Turjanec pod vodstvom Marije Drobec.
 Starši veroučencev 6. razreda ponovno vabljeni, da očistite veroučne prostore in sicer v ponedeljek,
3. decembra ob 17.00. V petek, ko je bilo načrtovano čiščenje, je
prišla samo ena mamica, zato je prestavljeno na ponedeljek.
 Najlepša hvala pevkam Glasbene skupine Luč in zborovodkinji Petri.
Pevke vabijo, da se jim pridružite še drugi. Otrokom 1. in 2. razreda
ter katehistinji Sandri.
 Na razpolago je Marijanski koledar (2,50 €), Družinska pratika (5,90
€) in Stopinje (10 €) za leto 2019 ter Adventni koledar.

 http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 2. do 9. decembra 2018
PRVA ADVENTNA NEDELJ A
Blagoslov adventnih vencev
8.00 Za žive in rajne župljane

2. DECEMBER

10.00 Za + starše Ivanko in Martina Mauko; Za + mamo Terezijo Pelc in + očeta Avgusta

PONEDELJEK
3. DECEMBER
Sv. Frančišek Ksaver

TOREK
4. DECEMBER

18.00 Za + iz družine Tutek in Muhič

Sv. Barbara

SREDA
5. DECEMBER

(Mateja z družino)

18.00 Za + Marijana Karba

Sv. Krispina

ČETRTEK

Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

6. DECEMBER

18.00 Za + iz družine Kosi

Sv. Nikolaj

PRVI PETEK

PETEK
7. DECEMBER

18.00 Po namenu

Sv. Ambrož

SOBOTA

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

8. DECEMBER

18.00 Za + Marijo Brunčič in + očeta Antona
V zahvalo za zdravje in po osebnem namenu

D RUGA ADVENTNA NEDELJA
Ambroževa nedelja

9. DECEMBER

8.00 Za žive in rajne župljane; Za zdravje
10.00 Za + čebelarje; Za + Jurija Ajleca

(1. zakonska skupina)

