SKUPNA OZNANILA
– Danes je 1. adventna nedelja. Blagoslovili smo adventne venčke – naj nam bodo
v spodbudo za družinsko molitev v pripravi na božične praznike. Med mašo so se
nam predstavili naši bodoči birmanci; priporočam jih v molitev, zato smo tudi
povabljeni k duhovnemu botrstvu. Vzemite kuverto z imenom in zanj molite.
– V torek ogled filma Abraham, 1. del v Majcnovi dvorani pri don Bosku ob 19.00.
– V četrtek - pred mašo (Radv: po maši) - je molitvena ura pred Najsvetejšim za
nove duhovniške in redovniške poklice ter svetost poklicanih.
– Petek prvi v mesecu. Posvetili se bomo Srcu Jezusovemu. Maša v domu
oskrbovancev ob 16.00. Srečanje srednje zakonske skupine ob 17.30.
– V soboto slovesni praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Pri mašah
molimo devetdnevnico pred praznikom. Srečanje delivcev obhajila pri don Bosku
ob 9.00.
– Prihodnja nedelja 2. adventna. Dekanijsko srečanje otroških ter mladinskih
pevskih zborov pri don Bosku ob 15.00 in slavljenje družin ob 16.00.
– MIKLAVŽ se približuje. Nas bo obiskal in obdaroval otroke v sredo ob 17.00.
Otroke še lahko prijavite za obdarovanje. Prispevek je 5 €.
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA
– V ponedeljek katehetski odbor ob 19.00.
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE
– Župnijska Karitas je pripravila venčke za adventni čas. Priporočen dar je 10 €.
Darovi bodo namenjen za obdarovanje starejših pred prazniki.
– V petek bomo obiskali bolne in ostarele na domu.
DRUGA OBVESTILA IN VABILA
– Dobrodelni Miklavžev koncert v telovadnici Zavoda A. M. Slomška 3. 12. ob
18.00.
– NAJVEČJI DAR: film o odpuščanju še zadnjič v Mariboxu v ponedeljek ob 19.00
(režiser, ki je ustvaril film Marijina zemlja). Vabljeni!
– Mladi vabljeni na duhovno – božični izlet v Zagreb v soboto 22. 12. Cena 20 €.
Čimprej se prijavite Janezu Potočniku.
– Nova številka Družine je na razpolago. Marijanski koledar 2.50 € in Pratika 5.90
€.

»Samo ljubezen lahko združi ljudi na tak način, da jih izpolni in naredi
popolne, saj jih le ona lahko popelje in združi v tistem, kar je najgloblje v
njih.« (Pierre T. de Chardin)

Nedelja, 02. 12. 2018
»MLADOST IZ KORENIN MODROSTI«

Kje so naše korenine?
V ljubezni, ki sta jo živela naš oče in naša mati. Tudi
ona dva sta imela svoje staršev. In nazaj bi lahko šli
vse do prvih staršev. Prevzemamo vrednote vseh
naših prednikov. V krstu te korenine očistimo s krstno
vodo; to je izbris izvirnega greha. Izpovemo vero v
Boga. Z Njegovo pomočjo se vključujemo v
neskončno usmiljeno ljubezen.
Bog je ljubezen. Zakonca se vanjo vključita z
zakramentom zakona. Apostol Pavel je v pismu
Efežanom zapisal: 'Kot je Kristus ljubil Cerkev, naj mož
ljubi svojo ženo, žena pa naj moža spoštuje.' Pri vsaki
maši se Jezus daruje na oltarju za nas; tako naj bi se
zakonca darovala drug za drugega. Otrok je sad njune
ljubezni. Po njuni medsebojni ljubezni doživlja Božjo
ljubezen. Otrokov svet so torej starši. Sedanji papež
Frančišek zelo poudarja tudi stare starše. Tako se
modrost starejših prenaša v nove rodove.
Puberteta je čas, ko mladostnik preverja vse, kar je
prejel. Otresa se svoje otroškosti. Želi zaživeti odraslo
življenje. Ob starših, starih starših ter drugih odraslih
odkriva, kaj je pristno in resnično. Upiranje, čudno
obnašanje je navadno izraz tega iskanja. Smo odrasli
res pristni in iskreni? Dajemo mladim dober zgled?
V ta čas vstopa zakrament birme. Danes se nam bodo
predstavili letošnji birmanci. Sveti Duh naj vse nas
okrepi za pristno krščansko življenje.
don Boskovi salezijanci
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za + Marijo Potočnik
v čast Srcu Marijinemu
za + Danila in starše Madruša
za + in žive župljane ter dobrotnike
za + vse Knechtlove
za + Janka in Štefko Petaci
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/gregorijanske maše opravljamo za + Cirilo Blažič/
»Letošnje geslo Mladost iz korenin modrosti, je vsem nam izziv, da spodbujamo kulturo
srečevanja in kulturo dialoga. S tem se bo premagoval razkorak med starejšimi in
mlajšimi, pa tudi med revnimi in bogatimi. Še več, srečanje bo postalo priložnost, da se
zgodi nekaj novega, boljšega… Pripravljenost pomagati drugim je edina moč, ki lahko
resnično spremeni svet, to je revolucija, ko iz egoističnega človeka, postanem človek za
druge. To pa je tudi pot k sreči.« (msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof)

ADVENTNI ČAS
»Ko sem nekega adventa prižgal prvo svečo na svojem malem adventnem vencu, me je
pretresla strašljiva misel. Poglej ven, poglej svet, poglej svoje srce in povej: kaj je ena
sama, majhna luč za toliko teme? Ena luč ni veliko. Pravzaprav je zelo malo. Komaj kaj.
Toda ena sama luč je sprememba. Drugačnost.
Tako se prižiga luč. Tako da se človek v eni sami, majhni stvari odloči biti drugačen.
Drugačen od okolice in drugačen od svojega starega sebe. Stopiti proti toku pomeni ubiti
košček teme v sebi in s tem v svetu. Zveni zguljeno, pa ni. Tako močno se človek veseli
tega časa prižiganja luči, ker vedno znova in vsako leto bolj hrepeni po spremembi in jo
potrebuje, tople, vesele spremembe, svetle luči v svojem težkem življenju. In začne se s
tako majhno lučjo. Z drobno spremembo. Z eno težko besedo. Z eno minuto truda. Z enim
samim korakom v drugo smer, kot sem je vajen.
Budnost in čuječnost, treznost, če želite, je tako različna od tega, s čimer si ponavadi
zapolnjujemo »veseli december«. A več luči v svet in v moje življenje ne pride tako, da
pozabim na temo. Tema obstaja, resnična je in težka in kruta. In vsi živimo sredi nje. Luč
pomeni vedeti za temo, okusiti jo in jo spoznati in se prav sredi nje odločiti za drugačnost.
Ker je tema tema in ne luč.
Zato je treba za luč najprej postati pozoren, čuječ. Gledati. Biti občutljiv. Se spraševati,
precejkrat tudi dvomiti. In veliko poslušati, samega sebe. Kdor ne vidi teme, ne vidi luči. In
kdor ne vidi luči, ne vidi teme. Za več luči je treba najprej več treznosti in realnosti. In
ponižnosti. V tisti skrivnostni tišini sklonjene glave in ranjenega srca se začenja advent.
Prihod. In naše spreobrnjenje, ki smo ga vsi tako zelo potrebni. Ker bomo spremenili svet
tisti dan, ko bomo spremenili samega sebe.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki me gledajo s prijaznimi očmi.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki razumejo moje trudne korake.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki z menoj govorijo glasneje,
da tako zakrijejo mojo naglušnost.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki toplo stisnejo moje tresoče se roke.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki se zanimajo za mojo daljno mladost.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki se ne naveličajo poslušati vsega,
kar sem jim povedal že neštetokrat.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki razumejo mojo potrebo po ljubezni.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki mi podarijo košček svojega časa.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki se me spomnijo v moji osamljenosti.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki so mi blizu v mojem trpljenju.
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki mi vedrijo zadnje dni mojega življenja
Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki so pri meni ob mojem odhodu s tega sveta.
Ko bom vstopil v življenje brez konca, se jih bom spominjal pri Gospodu Jezusu.«
(gradivo Teden Karitas)

