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ADVENTNI ČAS

Latinska beseda »adventus« pomeni »prihod«. V krščanskem jeziku se to nanaša na prihod Jezusa
Kristusa.  Cerkvena  liturgija  imenuje  advent  vse  štiri  tedne  pred  božičem  in  jih  pojmuje  kot
priložnost za pripravo na Gospodov prihod z upanjem in kesanjem. Liturgična barva za ta čas je
vijoličasta, kar pomeni spokornost. Adventni čas je za kristjane poseben čas, ker nas vabi, da se
spomnimo na preteklost, nas spodbuja, da živimo v sedanjosti in da se pripravimo na bodočnost.
Spominjati se preteklosti: Praznovati in premišljevati o Jezusovem rojstvu v Betlehemu. Gospod je
že prišel in se rodil v Betlehemu. Utelesil se je, postal človek, poln skromnosti in uboštva. Prišel je
kot  kdorkoli  od nas,  človek med ljudmi.  To je bil  njegov prvi prihod. Živeti  v sedanjosti:  Kar
pomeni, da vsak dan našega življenja doživljamo »prisotnost Jezusa Kristusa« v sebi in da je On po
nas  prisoten  v  svetu.  Živeti  v  pravičnosti  in  ljubezni,  vselej  budni;  hoditi  po  Gospodovi  poti.
Priprava  na  bodočnost:  Pripravimo  se  na  »parusijo«,  to  je  na  drugi  prihod  Jezusa  Kristusa  v
veličastvu njegove slave.  Tedaj bo prišel  kot  Gospod in Sodnik vseh narodov in bo nagradil  z
Nebesi vse, ki so v Njega verovali in živeli kot zvesti otroci Gospodovi in dobri bratje drugim.
Čakamo  na  Njegov  veličasten  prihod,  ki  nam  bo  prinesel  odrešenje  in  večno  življenje  brez
trpljenja.V Evangeliju nam pogostokrat govori Jezus Kristus o »parusiji« in pravi, da »ne vemo ne
dneva ne ure«,  ko se bo to  zgodilo.  Zato nas  Cerkev v Adventu vabi,  da se  pripravimo na  ta
dogodek s pregledom naše preteklosti in načrtovanjem naše bodočnosti. Izkoristiti moramo ta čas za
razmislek o tem, koliko smo bili  doslej  dobri,  in kaj bomo storili,  da bomo boljši  kot do zdaj.
Pomembno je, da se v življenju ustavimo in da razmislimo o svojem duhovnem življenju in svojem
odnosu do Boga in bližnjega.  Sleherni dan moremo in moramo biti  boljši.  V Adventu moramo
načrtovati, da bomo dobri ne samo v tem času, temveč vselej. Premisliti moramo, kaj nas najbolj
stane in naredimo sklepe, da ne pademo v iste napake. Pomnimo:  Advent je čas štirih tednov pred
božičem. Advent je čas priprave, upanja in kesanja za naše grehe, ob pričakovanju prihoda našega
Gospoda. V Adventu se pripravljamo na božič in na drugi Kristusov prihod na svet, ko se bo vrnil
kot Kralj vsega vesolja. Ta čas je priložnost, da pomislimo, kakšno je bilo naše duhovno življenje,
naše življenje v odnosu z Bogom in priložnost, da se na novo spreobrnemo. Je tudi čas, ko si lahko
začrtamo smer svojega življenja in sklenemo, kako lahko postanemo boljši kot doslej.

Vir: kapitelj.com

BOŽJA BESEDA NA PRVO ADVENTNO NEDELJO – NEDELJO KARITAS
Iz svetega evangelija po Marku 13, 33-37

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas! Tako bo kakor
s  človekom,  ki  je  zapústil  svoj  dom in  šel  na  potovanje.  Svojim služabnikom je  izróčil  oblast,
vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naróčil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni
gospodar  zvečer,  opolnoči,  ob  petelinjem  petju  ali  ob  zori,  da  vas  ne  najde  spečih,  če  pride
nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!«

Danes vsa Cerkev začenja novo bogoslužno leto, novo pot vere, ki jo bomo živeli skupaj v 
krščanskih skupnostih, pa tudi, kakor vedno, prehodili znotraj zgodovine sveta, da bi se odprli Božji
skrivnosti ter odrešenju, ki prihaja iz njegove ljubezni. Bogoslužno leto se začenja z adventnim 
časom. Ta čudoviti čas prebuja v srcih pričakovanje Kristusovega prihoda ter spomin njegovega 
prvega prihoda, ko je slekel svojo božansko slavo ter prevzel naše umrljivo meso.
'Čujte!' To je Jezusov poziv iz današnjega evangelija. Ne nameni ga samo svojim učencem, temveč 
vsem: 'Čujte!' (Mr 13,37). To je koristen opomin, ki nas spomni, da življenje nima samo zemeljske 



razsežnosti, temveč se razteza 'onkraj', kakor rastlina, ki klije iz zemlje ter se odpira proti nebu. Kot
razmišljujoča rastlina bo vsak človek, obdarjen s svobodo in odgovornostjo, poklican, da bo dal 
obračun, kako je živel in kako je uporabljal svoje sposobnosti. A jih je obdržal zase ali pa jih je 
uporabil tudi za dobro sobratov. Pravi 'gospodar' sveta ni človek, temveč Bog. Evangelij pravi: 
'Čujte torej, ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar – zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob 
zori –, da vas, če pride nenadoma, ne najde spečih' (Mr 13,35-36). Vsako leto nas adventni čas 
spomni na to, da naše življenje spet najde pravo smer k Božjemu obličju, ki pa ni obličje 
'gospodarja', temveč Očeta in Prijatelja. Z Devico Marijo, ki nas vodi na poti adventa, sprejmimo 
za svoje naslednje prerokove besede: 'Gospod, si ti naš oče! Mi smo glina, ti si naš upodabljavec, 
vsi smo delo tvojih rok' (Iz 64,7)

Vir: Hozana.si

ZASKRBLJENOST

zaskrbljenosti se ne smemo odpovedati samo zaradi vpliva na večno življenje in naše vere v Boga.
Zaskrbljenost škoduje miru v našem srcu. Zato potrebujemo osvoboditev! Prav greh in vezanost na
duha zaskrbljenosti nam zelo obremenjuje življenje. Zato nesreče in bolezni niso največja težava, ki
nam resnično preti, pač pa greh zaskrbljenosti, ki vnaša v naše življenje nesrečo in bolečino. Zato je
potrebno poiskati vse dejavnike, ki nas vodijo v zaskrbljenost in negotovost ter posledično v strah.
Ko odkrijemo svoje »sovražnike« in njihov položaj, jih lahko »napademo.« Jasno je, da je korenina
zaskrbljenosti  pravzaprav  strah  pred  trpljenjem.  Bodisi  na  podlagi  izkušnje  in  ranjenosti  iz
preteklosti ali na podlagi sedanjega stanja in zaradi negotovosti, kaj bo prinesla prihodnost. Strah, i
ga doživljam je hrana za skrbi. Bojimo se, ko trpijo naši bližnji ali pa da bodo trpeli. Oklepamo se
lagodnosti in si je želimo. Vse drugo nam prinaša večjo ali manjšo bolečino, trud, trpljenje. Zato se
naše misli vrtijo okoli vprašanja, kako naj se težkemu izognem, in če nas že zajame, kako naj ga
uspešno premagamo. Kako si lahko najbolj osnovno pomagamo pri obvladovanju zaskrbljenosti?
Lahko  smo  prepričani,  da  si  v  šibkem  ali  močnem  napuhu  domišljamo,  da  lahko  v  življenju
obvladamo vse. Ne potrebujemo Božje pomoči. »Sam si moram pomagati in se sam reševati iz vseh
življenjskih položajev.« je lahko razmišljanje človeka. Izraz nevere ali pa razočaranja, ker pomoči
ni bilo tedaj, ko smo jo pričakovali, ali na način, kot smo ga pričakovali, oz. je nismo niti v veri
iskali. Marsikomu se zgodi, da je po svojih spoznanjih in v svoji moči izčrpal vse možnosti rešitve
iz danih situacij. V takem položaju nas skrbi in strah popolnoma zvežejo in paralizirajo. Ko bi se
vsaj v taki situaciji oklenili prve pomoči. Ta je v tem, da se najprej popolnoma prepustimo trpljenju
in bolečini. Da ne iščemo panično rešitve in si na vse kriplje prizadevamo, kako bi se rešili. Zato v
svojih mislih in srcu izrekaj svoj »sprejmem«, da vsemu, zaradi česar je tvoje srce tako zaskrbljeno.
Potem stori drugi korak: razmisli o vseh težavah, naj bodo resnične, ali še niso in si jih ustvarjaš v
svojem razumu, in jih ozavesti. Priznaj si jih in jih vse, ki te obremenjujejo v življenju, ki se tudi
stalno pojavljajo, ki jih nekako »zadržuješ«, hraniš ali jih pričakuješ v svoji prihodnosti, položi na
oltar pri sveti maši. Izroči jih Gospodu in potem veruj, da jih je On sprejel in uničil njihovo zlobno
delovanje. To lahko storiš tudi, ko spremljaš sveto mašo preko medijev. In tretji korak: Gospodu
reci:  »Sprejmi moje življenje  ter  vse,  kar  je  zame pomembnega in  dragocenega.  Sprejmi  moje
zdravje, mojo ljubezen, mojo gotovost in varnost, moje želje in vse, kar imam! Sprejmi vse, kar bi
jaz rad ohranil za po mojem mnenju varno prihodnost! Izročam Ti vse, vzemi vse. Ničesar ne želim
zadržati  zase.  Oče,  verujem Vate!  Verujem,  da  boš  Ti  poskrbel  tudi  v  prihodnosti  za  vse,  kar
potrebujem za dušo in telo. Zato pričakuje vso pomoč le od Tebe. Verujem, da me samo Ti ne boš
nikoli razočaral. Ti si me že vse doslej vodil skozi življenje in trdno verujem, da me boš vodil tudi v
prihodnje.« Zelo pomembno je  tudi naslednje:  potrebno je,  da v srcu vstopiš v globlji  odnos z
Očetom. Kdo je zate nebeški Oče? Če je ta odnos površinski, zgolj formalen, Ga prosi, naj se ti
razodene kot Oče, naj ti da občutiti Svojo ljubezen, doživljati, kako je vsemogočen. Tako v Njem
izginja vsaka zaskrbljenost. Če te ponovno zajame zaskrbljenost reci: »Bog, Ti si moj Oče! Vate



verujem in ti zaupam v tej stiski. Ti ne boš nikoli dopustil, da bi bil preizkušan preko svojih moči.
Oče, verujem, da si mi pripravil pot in rešitev iz stiske. Trdno verujem, da si neprimerno močnejši
od vsake preizkušnje in lahko zmaguješ v vsem! Tebi slava in hvala!«

Vir: KKPSLO

ZGODILO SE JE:

Zakonski jubilanti na Lenartovo nedeljo 8. novembra

Ker letos na Lenartovo nedeljo nismo mogli  praznovati  zakonskih jubilejev ob oltarju,  smo 71
jubilantom poslali voščilo na dom.  Bog vas živi!

PRED NAMI:

Adventna akcija 

V adventnem  času  v  naših  župnijah  gojimo  dva  načina  priprave  na  Božič.  Prvi  je  adventno
bogoslužje. To je molitev celotne družine ob adventnem vencu. To je priložnost, da se družina umiri
od dnevnih naporov in hitenja,  med seboj bolj  trdno poveže in poglobi svojo vero ter  odnos z
Bogom. 

Kot  drugo  pa  so  otroci  vsako  leto  v  adventu  spodbujeni  k  dobrodelnosti.  Prihranki,  ki  jih  v
decembrskih  dneh  podarijo  otroci  za  svoje  vrstnike,  revne  otroke  po  svetu,  pomagajo  zgraditi
otroške  vrtce,  šole  in  zdravstvene  ustanove  v  deželah  v  razvoju.  Starši  in  stari  starši  ste  lepo
povabljeni, da pri otrocih spodbujate čut za dobrodelnost, v tem primeru do njihovih vrstnikov, ki
živijo  v  veliko  bolj  skromnih  razmerah  od nas.  Zato  jih  povabite,  da  prihranijo  nekaj  svojega
denarja in jih s tem vzgajate k delitvi svojih dobrin z drugimi. 

Spodbude slovenskih škofov za adventni čas 

Škofje vabimo vse katoličane, da okrepimo molitev in vero znotraj svojih družin. 

Adventni_venec

Pred 1. adventno nedeljo, ki bo letos 29. novembra, pripravimo adventni venec ter ga postavimo na
vidno mesto v svojem domu. Ob njem bomo vsak dan molili in s prižiganjem sveč občutili, da se
luč veča. Luč je Kristus, ki razsvetljuje naše dneve in nam prinaša upanje.

Zakramenti
V letošnjem adventu opravimo sveto spoved v domači župniji ter prosimo domačega duhovnika za
prejem svetega obhajila izven svete maše.

Molitev
V obdobju pred božičem vabimo vernike, da okrepijo osebno in družinsko molitev (pred jedjo in po
jedi,  Angel  Gospodov,  rožni  venec,  molitev  za  zdravje  v  času  epidemije  itd.),  obudijo  stare
krščanske  slovenske  pobožnosti,  kot  sta  molitev  ob  adventnem  vencu  in  Mariji  romarici  ter



pogosteje prebirajo Sveto pismo. Pridružimo se svetemu očetu Frančišku, ki  prosi za blagoslov
ubogih in zapostavljenih.

Jaslice
Jaslice so sestavni in nepogrešljivi del slovenske kulturne dediščine, ki že več stoletij zaznamujejo
naše praznovanje božiča. Letošnji adventni čas zato namenimo za izdelavo domačih jaslic.

Blagoslov_doma
Na sveti večer, 24. decembra, sami blagoslovimo svoj dom. V cerkvi ali pri domačem duhovniku
vzemimo blagoslovljeno vodo ter ob pesmi in molitvi blagoslovimo svoje stanovanje ali hišo: na
začetku  prižgemo  luči  na  božičnem  drevesu  in  svečo  pri  jaslicah;  zapojemo  božično  pesem,
preberemo  odlomek  iz  Svetega  pisma,  ki  govori  o  Jezusovem rojstvu,  sledijo  osebne  prošnje,
blagoslov jaslic in stanovanja ali hiše; zaključimo z molitvijo Oče naš ter zapojemo božično pesem.

Tihota
Advent naj bo čas tihote, notranjega miru, molitve in spokojnosti, saj je samo tako mogoče resnično
doživeti božične praznike.

Dobrodelnost
V času pričakovanja Jezusovega rojstva se spomnimo na uboge, zapostavljene, bolne in osamljene.
S svojimi darovi podprimo delovanje dobrodelnih društev in ustanov, ki znotraj Katoliške cerkve
pomagajo najšibkejšim in odrinjenim na rob družbe.

Škofje  vabimo  vse  katoličane,  da  se  v  letošnjem  adventnem  času  izognejo  medsebojnemu
obiskovanju, pozornost in bližino svojim dragim pa naj izkažejo s telefonskim klicem ali s pisnim
voščilom. Letos naj imajo prednost duhovne in družinske vrednote. Ob tej priložnosti se slovenski
škofje v svojih molitvah posebej spominjamo vseh, ki so preizkušani zaradi bolezni, svojcev žrtev
epidemije  COVID-19  ter  zdravstvenih  delavcev,  ki  požrtvovalno  in  predano  pomagajo  našim
državljankam in državljanom. Naj bo advent čas miru, solidarnosti in povezanosti za skupno dobro
naše domovine in Cerkve.

Slovenski škofje

CELODNEVNO ČEŠČENJE NA JESENICAH – torek 1. december

Ob začetku adventnega časa bomo na Jesenicah imeli v torek 1. decembra praznik celodnevnega
češčenja Jezusa v Najsvetejšem oltarnem Zakramentu. Začeli bomo ob 7.30 uri, sklenili pa ob 18.
uri. Po navodilih SŠK je v cerkvi na enkrat lahko le en molivec. V nedeljo 29.11. bo zadaj na mizi
list,  kjer  se  prosim vpišite,  kdaj  boste  molili,  da ne bo težav glede števila  molivcev.  Lahko se
prijavite za molitev tudi po telefonu 064 223 978 v ponedeljek 30.11.

Spovedovanje pred božičnimi prazniki

Lepo povabljeni, da pred božičem opravite spoved, da se tudi s tem pripravimo na božične praznike.
Za spoved se prijavite v na župnijski telefon 064 223 978 ali po elektronski pošti  info@zupnija-
jesenice.si

mailto:info@zupnija-jesenice.si
mailto:info@zupnija-jesenice.si


Luč miru iz Betlehema – nedelja 20. decembra

Pred 28 leti so skavti prvič prinesli luč v Slovenijo, letos pa jo bodo v našo župnijo prinesli 20.
decembra. Ponesite luč miru v svoj dom in naj razsvetljuje vaša srca v tem času preizkušnje z lučjo
upanja in zaupanja v Božjo moč in pomoč. Svečke boste dobili v cerkvi v času obhajila ali po
dogovoru. 

Trije sveti večeri

Božični čas je milostni čas, ko nas praznik Gospodovega rojstva vsako leto spominja, da nas Bog
tako ljubi, da je poslal svojega edinorojenega Sina na svet, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne
pogubil, ampak imel večno življenje (prim. Jn 3,17) Nevidni Bog postane viden, da ga moremo
poslušati in posnemati. Bog postane človek zato, da bi mi živeli Božje življenje. V mnogih naših
krajih je lepa navada, da na vse tri svete večere: božični večer 24.12., na večer starega leta 31.12.
in  na  predvečer  Gospodovega  razglašenja  ali  Treh  kraljev  5.1. pokropimo  in  s  kadilom
pokadimo domačo hišo (stanovanje) in vse druge prostore, kjer živimo. S tem dejanjem izpovemo,
da je Bog stvarnik in vzdrževalec vsega, da morejo tudi gmotne stvari pomagati k človekovemu
izpopolnjevanju  in  služenju  Bogu,  da bo nastal  nov svet  po posebnem Božjem posegu.  Hkrati
kličemo Božje varstvo v naše vsakdanje življenje. Blagoslovi se najprej in predvsem ozirajo na
Boga in poudarjajo njegovo veličino in dobroto; ker pa posredujejo Božje darove, se ozirajo tudi na
ljudi, ki jih Bog s svojo previdnostjo vlada in varuje; usmerjeni so pa tudi na ustvarjene reči, ko Bog
z njihovo obilico in raznovrstnostjo blagoslavlja človeka.

Polnočnica

Božično praznovanje se začne s polnočnico. K sveti maši se zberemo sredi noči, kar simbolno
predstavlja, da Jezus, ki je prava Luč, prihaja v temo in zaradi Njega je »še noč svetla kakor dan«.
Sprejmimo Luč v svoje življenje! 

KARITAS - PISMO ZA LEPŠI DAN

Pozabili smo že kako lepo je dobiti ročno napisano pismo. V času, ko so zaradi epidemije okrnjeni
socialni stiki, pa lahko tako pismo starejšim ali osamljenim še toliko bolj polepša dan. V teh časih
pokažimo, da se dogajajo tudi lepe stvari! Širimo pozitivo! Skupaj zmoremo!
Širšo javnost vabimo, da prijavljenim starejšim oz. osamljenim osebam, napišejo pismo in morda
dodajo kakšno lepo risbo, čokolado ali kaj podobnega.
Če bi želeli sodelovati se lahko prijavite na:

www.karitas.si/pismo-za-lepsi-dan/

Po prijavi boste prejeli natančnejša navodila in nekaj osnovnih podatkov o starejši ali osamljeni
osebi, ki ji boste napisali pismo.
- Pismo napišite ročno, dodajte kakšno risbo, čokolado... skratka nekaj kar bo prejemniku polepšalo
dan.
- Pismo oz. paketek pošljete na Slovensko karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana
- Pismo bo Karitas preposlala do starejše ali osamljene osebe.
Vsi starejši in osamljeni, ki bi želeli prejeti pismo za lepši dan, se lahko prijavite preko spletnega
obrazca  na  spletni  strani  Slovenske  karitas:  www.karitas.si/pismo-za-lepsi-dan/ ali  na telefonski
številki 069 928 187.

http://www.karitas.si/pismo-za-lepsi-dan/


ŽUPNIJSKO ROMANJE NA POLJSKO JE PRESTAVLJENO NA DRUGO LETO

Štiridnevno romanje na Poljsko je prestavljeno na drugo leto. Novi termin bomo še sporočili. Na
romanju  si  bomo  ogledali  Krakow,  Marijino  središče  v  Częstochowi,  Wielicka  -  rudnik  soli,
Auschwitz – koncentracijsko taborišče in Wadowice - rojstni kraj svetega papeža Janeza Pavla II.
Cena romanja je 300€ na osebo, ki  vključuje vstopnine,  polni penzion, nočitve v dvoposteljnih
sobah  v  hotelu  FeroExpress  3*.  Doplačilo  za  enoposteljno  sobo  je  60€.  Prijave  na  romanje
sprejemamo v župnijski pisarni. Ob prijavi prosim poravnajte tudi akontacijo 50€.

V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:

Lenart  Zupan  (Bergelj),  Ingebork  Novak  (Bergelj),  Frančiška  Grebenšek,  Terezija  Zgaga
(Revolucije), Ljudmila Kejžar (1. maja), Janez Pšenica (Aljaževa), Ivanka Kuralt (Titova), Marija
Novšak (Sv. Križ), Albin Žumer (Verdnikova)

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC DECEMBER 2019

 Načrtovanje karitasovih sodelavcev bo v ponedeljek 9. decembra po sveti maši v župnišču.

 V ponedeljek 16. decembra se prične Božična 9-dnevnica. Zato bodo vse svete maše med 
tednom zvečer ob 18. uri.

 Molitvena skupina za duše v vicah moli po sveti maši v cerkvi v ponedeljek 16. decembra.

 Slavilni večeri so ob petkih po večerni sveti maši v cerkvi do 19:30.

 Darovanje »ofer« za potrebe naše cerkve bo na božični dan 25. decembra

 Blagoslov otrok bo v nedeljo 29. decembra na praznik Svete Družine.
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