
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 
 
»Veselite se v Gospodu zmeraj; 
ponavljam vam, veselite se. 
Gospod je blizu« (Flp 4,4-5).  
 
S temi besedami današnje bogoslužje 
sprejema tiste, ki so prišli k maši. Po 
njih je današnja nedelja dobila ime 
»nedelja veselja« (Gaudete). Tudi 
bogoslužna barva današnje nedelje 
je druga: ne vijoličasta, ampak 
rožnata.  
To je torej primerna priložnost, da 
spregovorimo o stvari, ki je vernim in 
nevernim skupna: o hrepenenju po 
sreči. Vsi bi bili radi srečni. Že ko 
ljudje samo slišijo govoriti o sreči, se 
tako rekoč zdrznejo in pogledajo v 
tvoje roke, da bi videli, če jim 
morda ti lahko ponudiš nekaj, kar bi 
potešilo njihovo žejo. Prav to je 
skupno dobrim in hudobnim. Nihče 
ne bi bil hudoben, če ne bi upal, da 
bo iz tega iztržil nekaj sreče. 
A v resnici le v Bogu najdemo vse 
tisto, kar človek običajno povezuje s 
srečo in še neskončno več, kajti 
»česar oko ni  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
videlo in uho ni slišalo in kar v 
človekovo  srce ni prišlo, kar je Bog 
pripravil tistim, ki ga ljubijo« (1 Kor 
2,9). Končni cilj, ki ga krščanska vera 
kaže človeku, ni preprosto 
prenehanje bolečine, odstranitev 
želja, kot to učijo nekatere druge 
vere. Je neskončno več: je 
uresničitev in neskončno preseganje 
vseh želja. Sveto pismo opisuje 
večno življenje s podobami 
praznovanja, poročne pojedine, 
pesmi in plesa. Vstopiti vanj pomeni 
dokončno vstopiti v srečo.   
Čas je torej, da začnemo 
pogumneje oznanjati »veselo 
oznanilo«, da je Bog sreča, da bo 
imela zadnjo besedo sreča, ne pa 
trpljenje, odrekanje ali križ. 
Trpljenje je potrebno le v toliko, da 
odstrani oviro do veselja, da razširi 
dušo, da bo lahko nekega dne 
sprejela veselje v največji možni 
meri. 
 
Naj bo torej teh nekaj dni duhovne 
priprave na božični praznik, zares 
vabilo za vse nas, da nikoli ne bomo 
preklinjali teme, ampak prižgali luč 
vere, upanja in ljubezni.                          
                            R. Cantalamessa  
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Adventni čas 

Advent med pravljico in 
resničnostjo 

 »Pustite otroke, naj prihajajo k 
meni, in ne branite jim, kajti 
takšnih je Božje kraljestvo. 
Resnično, povem vam: Kdor ne 
sprejme Božjega kraljestva kakor 
otrok, nikakor ne pride vanj« (Mr 10, 
14b-15). 

Z decembrom se začenja adventni 
čas. Čas pričakovanja, čas upanja, 
čas luči. Pričakovanje nečesa 
novega, velikega je glavna misel 
adventa. 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? 

Boljše vprašanje je: 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.  

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. Zgled Marije, ki 
pričakuje umirjena v tihem veselju, 
je v današnjem času vedno večji 
izziv. December je poln nakupovalne 
mrzlice, božičnih in prednovoletnih 
zabav, okraševanja domov, 
prometnih zamaškov zaradi snega in 
množice ljudi, 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. 

Adventni in božični čas je čas, ko 
naše dnevne sobe postanejo svetišča. 
V adventu prižigamo sveče na 
adventnem venčku, pozneje 
postavimo jaslice in postavimo vanje 
novorojenega Jezusa. 

Ob jaslicah molimo, s kadilom in 
blagoslovljeno vodo blagoslovimo 
dom. Čudovit čas za stare in mlade, 
odrasle in otroke. Čas, ko se družina 
lahko neverjetno poveže in zraste. 
Pogosto slišimo, da je božič samo za 
otroke. In res je za mnoge majhne 
otroke čaroben čas migljajočih lučk, 
bleščečih okraskov, daril, zabav, 



pesmi in jaslic. V današnji porabniški 
družbi je božič pravljica. Velikokrat 
slišimo izraz božična pravljica. V njej 
nastopajo angeli, pastirji, novorojeni 
otrok, ki bo postal kralj, osliček, 
kamele, trije kralji in zvezda 
repatica.  

 

Naša oznanila  
  
 Prispeli so novi Marijanski 
koledarji. Cena enega je 2 eur.  
 
 Prispele so nove Družinske 
pratike, cena je 5 eur.  
 
 Prejeli smo zelo zanimivo knjigo 
z naslovom »Črnec v beli koži«. 
Knjiga govori o življenju slovenskega 
misijonarja p. Mihe Drevenška. Cena 
ene knjige je 15 eur.  
 
 Hvala sv. Miklavžu, ki nas je tudi 
letos obiskal in hvala vsem njegovim 
sodelavcem, ki so mu pomagali.  
 
 V teh dnevih prihaja v Slovenijo 
lučka miru. V naši župniji jo bomo 
slovesno sprejeli na 4. adventno 
nedeljo pri sv. maši ob 9.00h, 
vabljeni! 
 

  Hvala množici prostovoljk in 
prostovoljcev, ki ste v torek 
opravili zelo veliko delo, ko smo 
skupaj očistili našo cerkev. Bog daj, 
da  bi naše prizadevanje za 
pridobitev uporabnega dovoljenja 
čim prej obrodilo konkretne sadove.  
 
 Le še nekaj dni nas loči do 
Božičnega praznika. Jutri se začne 

božična devetdnevnica, ko bomo 
vsak večer prepevali »Kralja, ki 
prihaja, pridite molimo.« Vabljeni 
vsi - posebno pa otroci, ki boste 
vsak večer pri sv. maši dobili malo 
ovčko, ki jo boste nato dali v 
domače jaslice, vabljeni (ovčko 
dobi le tisti otrok, ki pride k sv. 

maši☺)! 

 
 
 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 
NEDELJA, 15.12., 
3. adventna nedelja, 
Antonija, Krizina in  
druge drinske mučenka; 
09.00 + Anica Zemljič  
(darovali sosedje in prijatelji) 
 
 
PONEDELJEK, 16.12.,  
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 
David, kralj; 
19.00 + Vlado Miholic  
(darovala družina Arnuš) 
 
 
TOREK, 17.12., 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 
Viviana, opatinja; 
19.00 - za otroke in vnuke 
 
 
SREDA, 18.12., 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 
Vunibald, opat; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 



 
ČETRTEK, 19.12., 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 
Anastazij, papež; 
19.00 – za uboge in trpeče 

 
 

PETEK, 20.12., 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 
Vincencij Romano, duhovnik; 
19.00 + Angela Požgan in sorodniki 

 
 

SOBOTA, 21.12., 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 
Peter Kanizij, duhovnik in  
cerkveni učitelj; 
18.00 - molitvena ura in priložnost   
            za adventno sv. spoved  
19.00 + Anica Zemljič  
(darovali sosedje in prijatelji) 

 
 

NEDELJA, 22.12., 
4. adventna nedelja, 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, 
Frančiška K. Cabrini; 
 09.00 + Matija Maučec 
(darovala družina Križanec) 
 
 
 

 

Molitev meseca 

 
Molitev k Brezmadežni  
 
O Mati, Tebi se izročim, 
povsem se Tebi posvetim: 
čutila vsa, telo, srce, 
vse misli in razum, želje,  
svobodo, čustva, vse hotenje, 
spomin, ljubezen, vse življenje. 
 

Razsvetljuj me, uči, brani, 
vodi me, mi stoj ob strani; 
varuj me, o Mati moja,  
saj popolna last sem Tvoja. 
 
V srce izročam, Mati, Tvoje,  
še drage, vse rojake svoje; 
po Tvoji prošnji naj Gospod 
ohrani vero, dom nam, rod.  
Amen." 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Izdajatelj 
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