
Advent – kaj prinaša?
V začetku adventnega časa postavljamo po naših cerkvah in družinah 
adventne vence. Adventni venec je del stare tradicije, ki postaja v 
zadnjem času vse močnejša spodbuda za redno molitev. Ni okras 
stanovanja, ampak postaja središče, okrog katerega se pletejo 
molitve vseh družinskih članov. Naj bi se.
Pri preroku Izaiju nekdo zakliče Bogu: »Stražar kako dolga je še noč.«
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Advent k novemu jutru, dnevu?
Pogrezanje v noč in temo je stvarnost, ki se je resnično bojimo. 
Posebej nas je strah noči v katero se pogreza družina. Mnoge družine, 
večina so v totalni temi glede zakramentalnega življenja. Zakrament 
svete spovedi in svetega zakona sta skoraj izbrisana iz družinskega 
življenja. O zakramentu svetega zakona je večina staršev v čisti temi. 
Ni jim jasno, da je lahko ljubezen zakrament.
Vprašamo se, kako dolga je še ta noč, tema v katero se pogrezajo 
družine.
S tem vprašanjem izražamo svoje hrepenenje po tem, da bi ta noč 
končno minila, da bi se zdanilo in bi lahko videli kam vodi naša pot. 
Da bi napočil dan, ko bi spoznali, kaj naj storimo, ko bi smisel našega 
življenja znova zažarel.
Človek, ki ga teži občutek nesmiselnosti, zakriči to vprašanje v noč 
svojega življenja.
Stražarji našega družinskega ognjišča.
Ko žerjavica na ognjišču pogori, nastane tema in vse je mrzlo. V 
Zambiji sem videl kako kurijo ognjišče cel dan in še ponoči. Na že 
prižgan ogenj dajo debelejšo vejo, ko ta pregori pa samo pomikajo v 
pravi razdalji, eno proti drugi in gori ogenj. Varuha domačega ognjišča 
sta oče in mati. Če je njuna ljubezen v pravilni razdalji, da drug 
drugega ne prekrivata, ogenj ljubezni greje njih in druge ob njima. 
Čim pa eden drugega podjarmita, plamen ljubezni ugasne. Hiša je 
mrzla, nastopi zima odnosov in konec.
Kaj pa otroci?
Z dobroto ubogljivostjo, iskrenostjo polagajo na družinski ogenj 
veselje in srečo. Spomnimo se nedeljske misli: »Če bi jaz bil boljši, bi 
drugi bili manj slabi«.
Kateri so sovražniki naše notranje hiše?
Razviti moramo občutek za to kam v našo hišo, v katere prostore so 
se že prikradli sovražniki, ki nas ovirajo pri srečnem življenju.
- Sebičnost, varovati ne smemo samo sebe, ampak tudi svojo družino, 

svojo skupnost, svojo deželo.
- Pehanje za dobrinami, hlastanje, sebe postavljati v ospredje.
- Noben prepir ne prinese nič dobrega.
- Če ni pogovora, se odnosi ohladijo. Vsi to vemo, pa …



- Zasvojenost z TV, računalniki, facebook-om … so najbolj prikriti 
sovražniki naše svobode in našega časa.

Najhuje je, če ne veš kdo ti je sploh sovražnik in mu ponosno odpiraš 
vrata srca ali svojega doma.
Moj advent
- dobri Bog, v adventnem času pričakujemo prihod tvojega Sina. 
Njegov prihod pričakujemo vsak trenutek, ko bo potrkal na vrata 
našega srca, da bi jih odprl za tvojo Ljubezen. Naj ta advent za nas 
postane blagoslovljen čas, ko dospemo do sebe in do tega trenutka. 
Naj nam bo blagoslovljen adventni čas.

                                                                                     p. Tarzicij

Nekaj advetnih:
•	Kaj	 je	 tisto	 tuje,	nezavedno	v	meni,	 čemur	se	vedno	znova	
izmikam,	namesto,	da	bi	se	s	tem	pogumno	soočil?

•	Kaj	ovira	mojo	notranjo	rodovitnost?
•	Ujetnik	koga	ali	česa	sem	jaz	sam?

ODMEVI – DOGODKI
 ● Božična devetdnevnica
je najbolj priljubljena in zares bogata priprava na božične praznike. 
Pri nas nadomesti duhovno obnovo in misijon. Veliko petja, lepo 
liturgično sodelovanje različnih skupin in zajame župnijsko občestvo 
in župnijske skupine. Obhajali jo bomo od 16. do 23. decembra, 
vsak večer ob 18.30 uri. To pa zaradi dialize p. Tarzicija. Pa tudi za 
to, da bo priložnost za sv. spoved. Vsaka skupina dobi liturgične 
tekste in oblikuje mašo. Prosimo, da se skupine povežete in vzorno 
pripravite bogoslužje. 
Skupine: 
 - 16. december - Prvoobhajanci in starši
 - 17. december - Molitvene skupine
 - 18. december - Frančiškova družina - po maši redno mesečno 

srečanje



 - 19. december - Pevski zbori
 - 20. december - Zakonska skupina sv. Frančišek - po maši srečanje
 - 21. december - ŽPS + ŽK
 - 22. december - Mladina + 8. razred
 - 23. december - Zakonska skupina sv. Vida - spokorno bogoslužje 

/ spovedovanje
 ● Priložnost za spoved 

bo vsak dan, posebej v času devetdnevnice. Lepo vabljeni k božični 
spovedi.

 ● Božični koncert

ob 10. obletnici orgel, trideseti obletnici zbora in petdeset let orglanja 
g. Srečka Zavca. Koncert bo 28. decembra ob 17. uri.

 ● Žegnanje na Selah
bo na praznik sv. Družine, dne 29. decembra ob 10. uri.

 ● Kako je z zvonovi?
V petek, 6. decembra, ob 19. uri ima posvet GS, z zastopnikom firme 
iz Insbrucka.

 ● Verouk - prispevek za ogrevanje, katehistinja
Ugotavljamo, da verouk poteka v redu. Ni pa v redu, da otroci s seboj 
ne nosijo k verouku knjig in delovnih zvezkov. Verouk je težko izvajati. 
Straši, tu je beseda vaša.
Ogrevanje -  gorivo gre proti koncu. Že večkrat smo prosili, da otroci 
prinesejo 20 €. Odziv je letos najslabši. V drugih župnijah nimajo tega 
problema, ker otroci takoj v začetku prinesejo.
V decembru pričakujemo. Hvala za razumevanje.
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