
MARTINOVA LILIJA
11. december 2022, leto 14, št.: 44

Maše v prihodnjem tednu
3. ADVENTNA NEDELJA, 11.12.
7.00: živi in + farani
9.00: + Karl VIDALI, 10. obl., in sorodniki
          + Marija in Janez KLEZIN
10.30: + Jožica ERMAN

PONEDELJEK, 12.12., sv. Finijan, opat
7.30: za domovino; + Alojz ŠTERK, Peter ŠUBIC, Maks
             PREGRAD
        + Majda HRASTNIK, Ivan, sin David - zadušnica
           +  Alojz PEGANC

TOREK, 13.12., sv. Lucija, devica, mučenka.
18.00: + Frančiška KRAŠOVEC, 7. obl. in Janez
           + Mihaela PAPIČ in starši

SREDA, 14.12., sv. Janez od Križa, duh., cerkv. uč.
7.30: + Miroslav ŠRAJ
         + Elizabeta SENICA
         + Anton KOLŠEK

ČETRTEK, 15.12., bl. Antonija, Krizina in drinske muč.
18.00: + Franc ŠKORJA (Marija Gradec) 8. obl
           + Angela LUČIČ - zadušnica

PETEK, 16.12., sv. Adelajda, kraljica Božična devetdnevnica.
7.30: + Janez PLANINŠEK, 1. obl., oče Ivan, Ljudmila  
               ŽIKOVŠEK, 22.obl.
18.00: + Peter TOPOLE, obl., in sorodniki
            + Uroš BAJEC, 30. dan

SOBOTA, 17.12., sv. Hijacint, redovnik
18.00: + Jožica KRAJNC (Šmartno v Rožni dolini)
           + Dolfi KNEZ

4. ADVENTNA NEDELJA, 18.12.
7.00: živi in + farani
9.00: + Zala ŠKORJA, obl., Justina in Ivan ŠKORJA 
10.30: + iz družin ŽIKOVŠEK, priprošnja za zdravje
              + Frančiška ŠUBIC, obl.

Tretjo adventno svečko naj obogati molitev, ki jo je 
pri delu z bližnjimi molila tudi mati Tereza (molitev 
sicer vsi pripisujejo sv. Frančišku, čeprav je nastala 
še le v začetku 20. stoletja. Njen avtor je sicer naj-
verjetneje duhovnik Esther Bouquerel (1855-1923)) 

Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.

Kjer je nesloga, naj prinašam edinost.
Kjer je dvom, naj prinašam vero.

Kjer je zmota, naj prinašam resnico.
Kjer je obup, naj prinašam upanje.
Kjer je žalost, naj prinašam veselje.

Kjer je tema, naj prinašam luč.
Učitelj, naj se ne trudim,
da bi me drugi tolažili,
ampak naj sam tolažim;
da bi me drugi razumeli,
ampak naj sam razumem;

da bi me drugi ljubili,
ampak naj sam ljubim.

Kajti ko dajemo, prejemamo;
ko odpuščamo, nam je odpuščeno;

in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen. 

Na adventnem vencu prižgemo že tretjo svečo, sve-
čo odrešenja in veselja. S tretjo adventno nedeljo 
pride v ospredje priprava na vesel dogodek, bogo-
služno obhajanje spomina Odrešenikovega rojstva! 
Veselite se! Bodimo radostni. Dostikrat sem se 
vprašal, kaj to pomeni. Ena izmed laži, s katero 
hudič zapeljuje največ ljudi, je vsiljevanje misli, da 
naj bi bil Bog sovražnik ugodja, ugodje pa je Božja 
iznajdba. V knjigi Cliva Staplesa Lewisa Pisma 
izkušenega hudiča slišimo starejšega hudiča, ki iz 
pekla takole poučuje svojega vnuka vajenca sku-
šnjavca, ki ima nalogo, da skuša zglednega mlade-
niča na zemlji: »Nikoli ne pozabi: ko gre za ugod-
je, kakršnokoli ugodje v njegovi zdravi, normalni 
in zadovoljivi obliki, smo v nekem smislu na So-
vražnikovem ozemlju (Sovražnik je tu seveda Bog). 
Ugodje je iznašel On. Vse, kar moramo storiti, je, 
spodbujati ljudi, da bi se posluževali ugodja, ki ga 
je iznašel Sovražnik, takrat, tako in v meri, kar je 
on prepovedal.«



Pristnost veselja

 V mrzlem vonju decembra, ko so dnevi kratki, je 
moč čutiti vrvež in vzhičenost ljudi po prihajajočih 
praznikih. Letos toliko bolj, ker se zopet vse doga-
ja v polnosti. Pomembnost decembrskih dogodkov 
in aktivnosti odnese tisti pravi utrip prazničnosti, 
ko naj bi v svoji lastni globini iskali stik s seboj in 
naredili 'letno bilanco' svojih lastnih doživljanj čez 
celo leto. 

Mrzlični nakupi stremijo k popolnosti v blišču, ki 
nam je nekako vsiljen, da bo le vse najboljše in 
doseženo, čeravno nato ostane in zaveje praznina, 
odtujenost. Ko tako razmišljam čutim, kako se me 
dotakne hlad. Kako najti navdih in smisel, ko te 
'čredni nagon' vleče v svoj tok?

Vsak od nas ima vsak dan znova možnost, da se 
odloča, kot misli, čuti in doživlja. Že kar nekaj časa 
iščem navdihe in dnevne smisle v drobnih stvareh, 
v ljudeh, ki so mi mimogrede podarjeni, a je v njih 
začutiti »tiho komunikacijo« - ta zajame vse, kar 
se z izžarevanjem 'pretoči' od enega človeka do 
drugega. To ne zajema le neverbalne komunika-
cije, ampak držo telesa, mimiko, gibe, držo duha 
in življenjski slog, ki ga ta oseba izžareva v svoje 
okolje. Hitro je zaznati, da obstajajo ljudje, ki okrog 
sebe širijo dobro počutje, pa naj bo v dolgi vrsti 
na blagajni v trgovini, v lekarni, banki in še kje. V 
knjigi Lukasova pravi, da je pri njih čutiti, «da ni 
treba, da skupaj z njimi kaj posebnega počnemo, se 
pogovarjamo ali debatiramo, posebno je že ozračje, 
razpoloženje, ki ga razširjajo. Ozračje, v katerem 
vsakdo svobodno diha in je lahko to, kar on sam je. 
Še več, ozračje,  katerem pridejo do izraza njegove 
najboljše strani, ne da bi bilo karkoli izsiljeno. Bi-
vati s takimi ljudmi je ČISTO VESELJE. Ker lju-
bijo življenje, spodbujajo ljubezen do življenja. Če 
smo v stiku s takšnim človekom, bi se mu morali 

od časa do časa pustiti »zapeljati«, da bi se ob stiku 
naše veselje okrepilo.« Za dobro počutje v bližini 
človeka, ki izžareva pozitivno, ne potrebujemo sku-
pne aktivnosti, le bližnje trenutke, da se 'nalezemo' 
njegove tihe komunikacije. In če to uspemo prepo-
znati v bližnjem, v tem vrvečem času, prejmemo no-
tranje veselje zastonj in v dar. 

Naučimo se tega veselja sami in ga predajmo mlade-
mu rodu – s tem mu pokažemo, da smo lahko pristno 
veseli nad nekom, brez opojnih substanc… in Božič 
ne bo le decembra, »je obljuba, ki ni omejena z ro-
kom trajanja, saj nobeno sporočilo ni tako močno in 
eksplozivno, kot sporočilo Božiča.« Drobna Božič-
na zgodba, ki sem jo zasledila v knjigi E. Lukas, je 
neznanega avtorja in nam ponuja možnost 'notranje-
ga ozdravljenja' ter je na razpolago za vse dni, vse 
do konca.

» Skupaj s pastirji sem stopil v hlev in se razgledal. 
Videl sem živino, Marijo, Jožefa in jasli. Pogledal 
sem otroka in otrok je pogledal mene. Naenkrat me 
je preletel strah in solze so mi stopile v oči. »Zakaj 
jokaš?«, je vprašal Jezušček. »Ker ti ničesar nisem 
prinesel!« »Od tebe bi rad kaj dobil,« je rekel Je-
zušček. Od veselja sem zardel. »Vse ti podarim, kar 
imam,« sem odvrnil. »Tri stvari bi rad od tebe,« je 
rekel Jezušček. Padel sem mu v besedo:« Moj novi 
plašč, moje kolo in tisto napeto knjigo?« »Ne,« je 

odvrnil Jezušček, »vsega tega ne potrebujem. Ni-
sem zato prišel na zemljo. Od tebe želim imeti ne-
kaj čisto drugega.« 

Premišljeval sem. »Kaj pa?« sem negotovo vpra-
šal. »Podari mi svoj zadnji šolski spis,« je rekel  
tiho, da sem ga lahko slišal samo jaz. Prestrašil 
sem se. »Je-jezus,« sem zajecljal in se čisto pri-
bližal jaslim, »tam spodaj je vendar učitelj zapisal 
nezadostno.« » Ravno zato bi ga imel.« Zakaj ven-
dar?« sem vprašal. »Vedno mi moraš prenesti ti-
sto, kjer je spodaj napisano nezadostno. Mi oblju-
biš?« »Ja, rade volje, » sem odgovoril.
»Še drugo darilo želim od tebe,« je rekel Jezušček. 
Nemočno sem se oziral okrog. »Tvoj lonček,« je 
nadaljeval Jezušček. »Ampak tega sem ravno da-
nes razbil,« sem odvrnil. »Vedno mi moraš prine-
sti tisto, kar si v tvojem življenju razbil. Napravil 
bom, da bo spet celo. Mi daš to?« »To je težko. Če 
mi boš pomagal!«
»Še moja tretja želja,« je rekel Jezušček. »Prinesi 
mi odgovor, ki si ga dal mami, ko te je vprašala, 
kako to da si razbil lonček.« Zdaj sem se s čelom 
naslonil na jasli in zajokal. »Jaz, jaz, jaz…« sem 
izdavil med hlipanjem, »v resnici nisem lončka 
prevrnil, ampak sem ga nalašč vrgel v tla, ker sem 
bil jezen na mater.« »Ja,« je rekel Jezušček, »ve-
dno mi prinesi vse svoje laži, svoja nasprotovanja, 
svoja razočaranja, svojo jezo, svojo grdobijo, vse, 
kar si storil slabega. Sprejel te bom in ti odpustil. 
Prejel te bom za roko in te vodil.«
In gledal sem, poslušal in strmel… »

Naj nam pričakovanje Božične skrivnosti pomaga 
iskati pristno veselje in mir v sebi in v bližnjem, 
tudi v tistem, kjer ga je mogoče težko najti. Nale-
zimo se veselja tistih, ki ga širijo zastonj in vanj 
vključimo tudi naše najmlajše. Naredimo osebno 
bilanco in bodimo tisti, ki po Jezusovem zgledu 
širimo veselje in se veselimo bližine.            (PT)


