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Maše v prihodnjem tednu

1. ADVENTNA NEDELJA, 28.11.
7.00: živi in + farani
        + Alojz ŠTORMAN, 50. obl., in vsi ŠTORMANOVI
9.00: + Vinko, Angela KNEZ in rodbina
10.30: + Pavla, 1. obl., in Jože SELIČ
10.30: Sv. Katarina: vsi + iz družin DERNOVŠEK 
            in KOBLIČ
PONEDELJEK, 29.11., sv. Saturnin, mučenec
7.30: + Rafko OJSTERŠEK, stari starši Alojz in Jera
         + Dušan DRAGAR, zadušnica 
         + Marija KNEZ
TOREK, 30.11., sv. Andrej, apostol
18.00: + Rudi PASARIČ, obl., vsi  PASARIČEVI 
                 in PENIČEVI
             + Bernard MEHLE - starejši, 5. obl.
              za mir in zdravje v družini
SREDA, 1.12., sv. Karel de Foucauld, red.
7.30: Bogu hvala za vse
         + Miroslav ŠRAJ 
         + Stanko GOTAR
ČETRTEK, 2.12., sv. Kromacij, škof
18.00: + Rok TERŠEK, Jože in Marija
            + Olga KRAJNC
            + Stanislav KLINAR
PETEK, 3.12.,  sv. Franč.išek Ksaver, duh., red
7.30: + starši Frančiška, Vladimir NOVAK in njuni
           predniki
18.00: + Irmina TERŠEK, 30. dan
            + Jožefa LOKOŠEK
SOBOTA, 4.12., sv. Janez Damaščan, duh., c. uč.
 18.00: +  Jože BARTOL, 2. obl., sestra Joža in njuni starši
            + Dragica ŠUSTER
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

2. ADVENTNA NEDELJA, 5.12.
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc, Angela, sin Franc GUČEK in 
družina KRIČAJ
          + Alojz SLAPŠAK, 1. obl.
10.30: + Angela, 7. obl., in Izidor BELEJ

V decembru čistita in krasita Debro in Slivno.

Na začetku adventnega časa in novega cerkvenega 
leta nas Božja beseda vabi k čuječnosti in molitvi, 
saj nas pripravlja na praznovanje Jezusovega rojst-
va. Na drugem mestu nas usmeri v pričakovanje 
Jezusove vrnitve ob koncu človeške zgodovine. 
Z njegovim zadnjim prihodom se bo začel nov čas 
uresničenega Božjega kraljestva. »Znamenja bodo 
na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med 
narodi v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljud-
je bodo ginili od strahu in pričakovanja tega, kar 
bo prišlo nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo 
majale. …. čujte in vsak čas molíte, da bi zmogli 
ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo…
Tretjo razsežnost adventnega časa lahko imenujemo 
mistična. Oseben odnos z Jezusom nam omogoča, 
da zdaj živimo skrivnost Jezusovega rojstva. On 
se, če mu dovolimo, rojeva tudi v tvojem in mojem 
srcu.
V jedru vsega adventnega časa in božičnega prazni-
ka je srečanje med Bogom in človekom. V samem 
začeta adventa se z nedeljo Karitas zaključuje teden 
Karitas, ki nas spominja, da po vzoru našega Gos-
poda Jezusa delamo dobro. Vabi nas, da odpremo 
svoje srce za pomoč ljudem v stiski, saj bomo le 
tako izkazali pristno krščansko držo. V tej drži gre za 
najbolj pristno srečanje med  Bogom in človekom. 
Možnosti je zelo veliko, saj je vedno več pomoči 
potrebnih med nami. Ni si potrebno izbrati najtežje 
naloge, ampak to, kar zmoremo.

Prva sveča v adventu simbolizira pričako-
vanje in upanje... in nedelja Karitas...



PRIČAKOVANJE

Pričakovanja so del našega vsakdana. Vsak iz med 
nas bi želel ustrezati mnogoterim pričakovanjem, 
ne glede na to ali so realna ali namišljena. Primer-
jamo se med seboj (saj je sosedova trava vedno bolj 
zelena kot naša) in težimo k temu, da bi bili kot dru-
gi, ali še boljši od njih, da bi bili vedno vsem na raz-
polago, z vsem »na tekočem«… Na prvi pogled bi 
lahko govorili o »zdravi« tekmovalnosti v družbi, 
ki naj bi nam na dolgi rok prinašala rast, napredek. 
A kaj kmalu se ujamemo v zanko pritiskov, zahtev 
v obliki stavkov: »to pa moraš-biti/imeti/narediti/
postati«. Zahteve, ki nas tlačijo k tlom in ne vzpod-
bujajo k rasti v dragocenega, enkratnega posame-
znika, ki je del družbe. Nič bolj prizanesljivi nismo 
mi sami v pričakovanjih, ki jih gojimo do drugih, 
ko nas vedno znova razočarajo s svojo neodzivno-
stjo, ko jim kaj dobrega naredimo, podarimo…in se 
zatečemo k znanemu reku, z »mučeniškim« prizvo-
kom: «dobrota je sirota«. 
Pričakovanje je zahteva, ukaz, ko z nehvaležnostjo 
terjamo nekaj od sebe ali od drugih, zato ker si to, 
po našem prepričanju, zaslužimo.
Po tem takem bi lahko sklepali, da če bomo v ad-
ventnem času, ki je pred vrati, opravili vse, kar od 
nas običaji (pletenje adventnega venčka, postavlja-
nje jaslic in smrečice), družbeni standardi (očistiti 
stanovanje, notranjost ter zunanjost okrasiti v tren-
dovskih barvah in najnovejši svetlobni tehnologiji, 
proučiti in realizirati vse recepte za praznično pe-
civo in božično večerjo) in verske prakse (molitev, 
spoved, post…) zahtevajo, bomo pričakali Njegov 
prihod, Njegovo rojstvo v naših srcih, saj nam, to 
pripada. Pa vemo, da temu, žal, ni tako. Upam si 
trditi, da se je vsak kristjan, vsaj enkrat v življenju 
soočal s praznino v srcu, ki jo opeva božična pe-
sem:« Ko boš stal ob jaslicah, svoje mu odpri srce, 
če se v tebi ne rodi, potem je vse zaman, božiča ni 

in sreče ni.«
Advent izhaja iz latinske besede »adventus« in po-
meni prihod Njega, ki je Ljubezen. Je čas priča-
kovanja in ne čas pričakovanj nas samih. Bog nas 
vabi, ne z zahtevo, ampak z ljubeznijo, z željo, da 
bi doživeli milost in blagor Nje, »ki je verovala, da 
se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« (Lk1,45) 
in je na nepričakovano oznanilo sredi preprostega 
vsakdana, prestrašena, a s predanostjo odgovorila: 
»Zgôdi se!«, brez zahteve, s pričakovanjem, polnem 
ljubezni in zaupanja.
»Zato čujte in vsak čas molite…« (Lk21,36) ter »pri-
pravite Gospodovo pot, zravnajte steze! ... In vse 
človeštvo bo videlo Božje odrešenje.« (Lk3,4.6) Naj 
vas pričakovanja drugih in vaša lastna, kako bi mo-
rali preživeti in praznovati advent in božič, ne oma-
mijo, božične melodije, darila in arome praznične 
peke pa ne uspavajo. Bodite čuječi, odprite oči in 
srce za znamenja in se pripravite na Boga.
Prižgite prvo svečko in ne vse štiri hkrati; dajte Bogu 
priložnost, da se počasi razplamti v vašem srcu; do-
pustite si rasti, skupaj z Jezusom, ki nas ljubi takšne 
kot smo-danes, včeraj, jutri; ki nas ne pričakuje z 
zahtevo, ampak z brezpogojno ljubeznijo, s katero 
nas vabi k pričakovanju njegovega drugega priho-
da-srečanja, »ki ga lahko doživim samo kot človek. 
Ker bo k meni prišel kot človek. Kako in kdaj bo 
prišlo do njega, tega pa ne ve nihče. In ravno to je 
poanta adventa. Ne vemo, kdaj bo božič. Čez štiri 
tedne? Morda ja, morda ne. Lahko jutri, lahko čez 
sto let, kdove. Vse naše življenje je advent. Čujmo 
torej, ker ne vemo, kdaj bomo srečali hišnega go-
spodarja. Morda bo na vratih, morda za mizo, morda 
v bolnem, morda v osamljenem, morda v tečnem, 
morda v razvajenem. Morda bo v vašem nasprotni-
ku. Gotovo pa bo. Pride. Čujmo torej, bodimo obču-
tljivi, vedno, vsak trenutek živimo kot kristjani, vsak 
trenutek, v vsakem srečanju bodimo človeški – ker 
ne vemo, v katerem srečanju bo Gospod. Pravzaprav 

bo v vsakem. Zato si prizadevajmo, da pride že 
danes, že v našem naslednjem srečanju. Potem se 
tudi tistega zadnjega, najpomembnejšega srečanja 
ne bomo bali, temveč veselili.« (Marko Rijavec)

Pričakovati prihod Gospoda ... brez pričako-
vanj. To je advent. 
Naj bo blagoslovljen čas, v katerem bomo, kljub 
vsem epidemiološkim ukrepom, z ljubeznijo ne-
govali odnose s seboj, z Bogom in s sočlovekom.   

(PK)
---------------------------------------------------------

Drugačna oblika prejemanja Družine in 
Ognjišča v letu 2022

Obdobje pandemije je še močneje spremenilo 
praktično življenje Cerkve. Po posvetu z nekate-
rimi, glede prakse dostave verskega tiska po žu-
pnijah, se bomo tudi v Laškem preusmerili na na-
ročnino  »po pošti«,ki v sedanjih razmerah olajša 
in približa naročanje Družine in Ognjišča na vaše 
domove. Mnogi ste zelo težko prišli do naroče-
nih časopisov zaradi ukrepov pandemije. Ker so 
se založbe z leti tudi prilagodile glede možnosti 
razpošiljanja, bomo z novim letom 2022 ponudi-
li dostavo po pošti. Višina naročnine Družine in 
Ognjišča, s tem ko ju dobite po pošti, ni nič višja. 
Družina prihaja že sredi tedna. Potekajo dogovori 
med obema založniškima hišama, glede kontakta 
z naročniki. 
Tisti, ki želite, da vam preusmerim naročnino po 
pošti kar direktno, mi do 10. decembra, prosim, 
sporočite na moj telefon 041 887 354. 
Možnost plačila po položnici je tudi v več obrokih.
Prispele so tudi Mohorjeve knjige. Naročilo za 
leto 2023 je do meseca februarja. Noročnina zanje 
ostaja še vedno preko župnij. 
Na voljo je tudi Družinska pratika in Marijanski 
koledar.


