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2. ADVENTNA NEDELJA, 6.12.
živi in + farani
+ Angela, 5. obl., Franc, 23. obl., in sin Franc 
GUČEK, 6. obl.
+ Frančiška ZALOKAR
od 9h do 11.30 bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih
PONEDELJEK, 7.12., sv. Ambrozij (Ambrož), škof, c. uč.
+ Anika VODIŠEK
živi in pokojni KOVAČEVI (Lahomno)
+ Stanislav KLINAR (zadušnica)

TOREK, 8.12., Brezmadežno spočetje sv. Device Marije 
+ Karl VIDALI in sorodniki
+ škof dr. Jožef SMEJ
+ Stanislava FRECE (zadušnica)

SREDA, 9.12., sv. Valerija, mučenka
+ Karl ŠTRAVS in njegovi starši 
+ starši 
+Pavla SELIČ (zadušnica)
ČETRTEK, 10.12., sv. Gregor III., papež
+ Franc MASTNAK, obl., starši in sorodniki
+ starši ZUPANC in SLAPŠAK
+ Alojzij SLAPŠAK (8. dan)
PETEK, 11.12.,  sv. Damaz I., papež
+ po namenu družine KRAJNC
za vse + sodelavce Karitas
SOBOTA, 12.12.,  sv. Finian, opat
+ iz družine PEGANC
+ Marija SVENŠEK (zadušnica)
3. ADVENTNA NEDELJA, 13.12.
živi in + farani
+ starši Frančiška in Vladimir NOVAK
+ Frančiška KRAŠOVEC, 5obl., in Janez
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
od 9h do 11.30 bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih

žalega, mu tudi pomagam in naredim kakšno dobro delo. V 
adventnem času, ko smo v pričakovanju Jezusovega rojstva, bi 
želela, da deluje Sv. Duh v vseh nas, da bomo dobri pričevalci 
Njegove Luči.« (JT)

-------------------------------------------------

Danes goduje Sv. Miklavž, tako pri nas navadno 
imenujemo Sv. Nikolaja, ki je gotovo eden na-
jbolj   priljubljenih svetnikov.  Znan je po svoji 
darežljivosti in ljubezni do bližnjega, kar sta tudi 
sadova Svetega Duha, ki ju prejmemo pri zakra-
mentu sv. birme in predstavlja blagoslov za odnose 
z drugimi. Dobrosrčnost je človeška lastnost, ki po-
meni osebno zavzetost in skrb za druge, da smo us-
miljeni in jih tolažimo. Dobrotljivost pa je človeška 
odličnost, trdnost in dobrota, ki se postavlja proti 
hudobiji ter zlu.
Sv. Miklavža s posebnim veseljem pričakujejo otro-
ci, ko na večer, pred svojim godom, hodi okrog in 
jim prinaša darove - pridne nagrajuje, poredne pa 
prepusti kazni svojih spremljevalcev, parkeljnov.  
Nič neprijaznega, mrkega, togega, tujega ni na 
njem. Ljubezen do bližnjega in bratovska pomoč, 
lastnosti, ki ju kaj radi občutimo kot nadležno 
dolžnost, sta pri Sv.  Miklavžu nekaj tako samo po 
sebi razumljivega, da ganeta še tako trdo srce in ga 
pridobita za dobro. Svetnik je škof, ki se mu ne za-
pirajo nobena vrata.
V tem adventnem času, ko prižigamo luč za lučjo, 
sledimo Miklavževi dobrotljivosti – bodimo prijaz-
ni tudi tam, kjer je včasih občutek, da se le-ta ne bo 
nikogar dotaknila. Z drobnimi pozornostmi bodimo 
Luč pomoči potrebnim. In kot je je zapisala Mati 
Terezija svojim sodelavcem:
»Črpajte svojo moč preprosto iz veselja do Jezu-
sa. Bodite srečni in polni miru. Sprejmite karkoli 
vam bo dano. In dajajte, ker On vedno sprejema s 
prisrčnim nasmehom.« (PT)

»Glej, pošiljam 
svojega glasnika 

pred tvojim obličjem, 
ki bo pripravil tvojo 
pot. Glas vpijočega v 

puščavi: 
Pripravite 

Gospodovo pot, 
zravnajte njegove 

steze!« (Mr 1,2-3)



Bog zaupa vame, me vabi, potrjuje,…

Že v Stari zavezi je Božje ljudstvo čakalo na izlitje Svetega 
Duha na Mesija, da bi ta lahko uresničil svoje odrešenjsko 
poslanstvo. Nad Jezusa je prišel Sveti Duh, ko ga je krstil 
Janez. Celotno Jezusovo poslanstvo se uresničuje v popolnem 
občestvu s Svetim Duhom, ki mu ga Oče daje v obilju (prim 
Jn3,34). To je Duh, ki ga je Jezus obljubil svojim učencem, isti 
Duh, ki se je petdeset dni po veliki noči, na binkoštni praznik, 
izlil na učence. In to je isti Sveti Duh, ki pride na vsakega, ki 
prejme zakrament svete birme.
Zakrament sv. birme predstavlja  potrditev v veri, ki v prejem-
niku še dopolni in utrdi milosti, ki jih je že prej prejel pri sv. 
krstu. Tako zakrament sv. birme tiste, ki so krščeni, še tesneje 
poveže s Cerkvijo, jih obogati z močjo Svetega Duha in jim 
daje moč, da z besedo in dejanjem pričujejo za Kristusa. 
Maziljenje ima v svetopisemski in antični simboliki bogat po-
men: olje je znamenje obilja in veselja, olje očiščuje in naprav-
lja človeka gibčnega (maziljenje atletov in rokoborcev), olje je 
znamenje ozdravljenja, ker blaži bolečine in rane ter podeljuje 
lesk lepoti, zdravju in moči. Z maziljenjem prejme birmanec 
neizbrisni pečat, ki ga za vedno zaznamuje kot kristjana. Dar 
Svetega Duha je moč od zgoraj, s katero ta človek uresniči 
milost svojega krsta in postane priča za Kristusa.
Podelitev zakramenta sv. birme naj bi sovpadala z duhovno 
zrelostjo, zato se zakrament sv. birme pogosto podeljuje ob 
prehodu iz otroštva v odraslost, npr. ob koncu osnovne šole. 
Ob podelitvi tega zakramenta birmanec prejme Božjo milost 
in darove Svetega Duha: dar modrosti, dar umnosti, dar svéta, 
dar moči, dar vednosti, dar pobožnosti in dar strahu božjega. Ti 
darovi bolje usposobijo prejemnika za življenje po Jezusovem 
nauku in s tem za krščansko pričevanje.

Mladi kristjani naše župnije pa razmišljajo o sadovih preje-
ma zakramenta sv. birme v njihovem življenju: 
»Sadovi prejema sv. birme so na moje življenje vplivali 
čudovito, dobil sem neko potrdilo in začutil povezanost z Bo-
gom. V mojem življenju pa je bilo že kar nekaj takih dogodkov, 
da sem lahko začutil prisotnost njega. Sam sem tisti dani tre-
nutek ostal brez besed in v solzah.« (M.T.)

»Birma kot sam zakramentalni trenutek dotika Duha preko 
škofove roke takrat ni izpolnila mojih pričakovanj. Tako zelo 
sem verjela, da, ko te Sveti Duh napolni, tudi konkretno občutiš 
ta magičen trenutek. Seveda sem vedela, da ne bo noben hokus-
pokus (čeprav bi apostolsko znanje kakšnega tujega jezika 
prišlo prav), a vseeno … neko podzavestno, tiho upanje, da 
mi bo takoj občutno dano vsaj mičkeno več, vsaj “espresso” 
doza modrosti, umnosti, pa še česa. Škof umakne roko, nič se ne 
zgodi, še vedno se spomnim kislega nasmeha, ko mi nekdo ob 
vrnitvi v klop šepne: “No, kako, je vse čist’ dr’gač’ zdaj, ne?”.
Ni. Isto je. Ravno to je “fora”. Vse je v nas, že od krsta, zako-
pano čaka, da odkrivamo in razvijamo (ali pa zavržemo). Ne 
kriči, ne utripa, ne promovira; samo je. Kakšen delček v nas 
zbudijo soljudje, včasih misel v dobri knjigi, včasih pomivanje 
posode, karkoli, vse živo in neživo. A to opaziš še-le čez mesece, 
leta. Zato je pomembna tudi izbira botra. Po prejemu birme, si 
v takšni starosti, da si prvič sam začneš postopoma prilagajati 
okolje, ki te obdaja. In to se mi zdi blazno pomembno; izbirati si 
ljudi, ki se skladajo s tak-bi-pa-tudi-jaz-rad-bil. To se še premalo 
poudarja; nikoli, ampak res nikoli, ne smeš utišati česarkoli v 
svojem srcu zavoljo biti podoben ostalim. Lahko si morda misliš 
“eh, saj ne bo vplivalo name, imam dovolj močna prepričanja” 
– bo. Na tihem to veš – in to je Sveti Duh. In če temu tihemu glasu 
prisluhneš ter mu ostaneš zvest, ga boš slišal vedno pogosteje in 
jasneje. Še-le takrat boš tudi opazil sadove; če ne, boš nesrečen. 
Pa ne, ker darov sploh ne bi bilo, ampak ker bodo šli mimo tebe; 
ker ne boš vedel, za kaj biti hvaležen.
Tudi povezanost s Cerkvijo, pogum pričevanja, krščanska 
samozavest, vse se okrepi, ko odkriješ, od kod vse dobro v tvo-
jem življenju izvira. Če gledam nazaj, mi tudi v obdobjih, ko 
se počutim najbolj nesrečno, nič ne manjka – razlika je vedno 
samo in zgolj v (ne)zavedanju Izvira« (M.S.)

-------------------------------------------------

»Priprava na sv. birmo, sv. birma in nato druženje pri mladinski 
skupini so mojemu življenju nakazali povsem drugačne smer-
nice. Aktivnost v župniji je pripomogla k dojemanju, spreje-
manju in pristnejšemu doživljanju moje osebne vere. Druženje 
znotraj župnije bodisi z otroki na oratoriju, mladinci pri neštetih 
priložnostih in pevskim zborom, vidim kot dobrodošlo popot-

nico, s katero v vsakdanu lažje najdem priložnosti za hojo za 
Kristusom. 
Sveti Duh, hvala Bogu, deluje tudi, kadar nanj čisto pozabim. 
Predstavlja pa mi predvsem pomirjujočo misel, da imam var-
no zatočišče, vedno čisto blizu sebe ter da mi je ta milost po-
darjena tudi, ko nisem najboljša Jezusova pričevalka. »(N.U.)

-------------------------------------------------

»Moje redno udejstvovanje v krogu Cerkve se je pričelo na 
duhovnih vajah za birmance, katerih sem se udeležila pred 
prejemom svete birme. Tam sem spoznala, da je biti animator 
in prenašati vero, skupaj s svojim znanjem, nekaj neprecen-
ljivega in se tako odločila postati animatorka. Menim, da je k 
tej odločitvi prav tako pripomogel Sveti Duh, ki je bil prisoten 
med nami tistih nekaj dni, preživetih skupaj. Nezavidljive situ-
acije se, sploh zadnje leto, kopičijo neprestano. Misel, da se 
lahko obrnem na Gospoda ter se mu zaupam, je vredna več 
kot karkoli drugega. Ker pa se Nanj spomni vsak na drugačen 
način (glasba, ples, branje, risanje, šport) Nanj mislimo ves 
čas, pridemo skozi nezavidljive situacije brez resnejših težav. 
Vera je v moji družini del tradicije in nečesa, kar nas povezuje. 
Vzgajali so me v veri, tako babice in dedki, kot tudi moji starši, 
s tem zakramentom pa sem pridobila vseh sedem darov, ki 
pripomorejo k lažjemu življenju meni ter moji družini.« (I.T.)

-------------------------------------------------

»Sadove Sv. Duha doživljam:
1. Da častim Boga z molitvijo in pesmijo. Skušam živeti vero. 
Molim za vse brate in sestre, združene v Kristusu.
2. Vliva mi moč in pogum, da si upam pokazati, da sem krist-
jan tudi v šoli in v odnosih z nevernimi.
3. Mi smo vzor mlajšim in jih vzgajamo v veri (z molitvijo pri 
kosilu, pred spanjem, redno hodimo k maši).
4. Ko se priporočam, da bi mi nekaj dobro steklo, da lahko 
lažje naredim tudi stvari, ki mi niso všeč ali pa so zame težke.« 
(N.K)
-------------------------------------------------

»V mojem vsakdanu doživljam prisotnost sadov Sv. Duha, 
ki me vzpodbujajo, da jih širim naprej, npr. nekomu, lahko 
z nasmehom na obrazu in s prijaznim pogledom polepšam 
dan, ko ga pozdravim na ulici, in takrat začutim, da se oba 
dobro počutiva. Lahko tudi odpustim, če mi je kdo naredil kaj 


