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1. adventna nedelja  

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 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!« 

Nedelja Karitas: Slišim te – čuječ sem 

Janez nam je ves teden pripovedoval o mnogoterih znamenjih. Občudujemo 
njegovo budnost, ko jih je spoznaval in prepoznaval. Čeprav so bila znamenja in 
podobe nerazumljive, se je neprenehoma vračal h Gospodu in se mu za vse 
zahvaljeval. Nejasnost ga ne oddalji od nadaljnjega truda in poslušanja. V 
duhovnem svetu Bog tudi nas vodi in spremlja preko različnih znamenj, ki so 
včasih precej skrivnostna in nerazumljiva, a so vsa zgovorna. Če jih želimo bolje 
razumeti, se moramo v tem vaditi, predvsem pa v molitvi prositi za milost 
modrosti in razumevanja: 

Gospod, daj mi čuječnost, 
da bom znal videti bližnjega, 
da ga bom slišal, da ga bom začutil. Čuječnost, da bom znal z njim delil 
srce, se z njim jokati in se veseliti in 
mu podariti, kar je v meni najlepšega. Gospod, daj mi čuječnost, 
da bom dovolil Duhu, da naju poveže. In daj mi čuječnost, Gospod, 
da ne bom pozabil, da te nosim v sebi. 

Veselite se, če znate biti čuječi! Zahvaljujte se Gospodu. 
Jezus v evangeliju trikrat uporabi besedo čujte. Ves čas spodbuja k čuječnosti, 
ker so bližnji, ki potrebujejo našo ljubezen in pomoč, ves čas ob nas. Bodimo 
budni, da v njih ne zgrešimo našega Boga. 
Dragi sodelavci pri Karitas, hvala, ker ste čuječi in ljubeči. Naj vas Gospod 
še naprej objema, da boste tudi vi lahko objemali druge. 

 
Spodbude slovenskih škofov za adventni čas 2020 

Letošnji adventni čas bo zaznamovan z epidemijo COVID-19, ki je spremenila 
naše življenje in način obhajanja cerkvenih praznikov. 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.  
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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 

Dragi otroci!  

Kaže, da bom letos moral svoj god 

praznovati sam. Ko bi vi vedeli, kako 

mi je težko.  

Verjetno je tudi marsikdo izmed vas 

moral svoje praznovanje prilagoditi, 

ali pa ga celo odpovedati.   

Sem se že veselil, da vas spet 

povabim v svojo družbo in skupaj 

preživimo prijeten večer.  Vsako 

leto je bilo tako lepo v cerkvici na 

hribu. Letos pa je vse drugače. 

Verjamem, da ste tudi letos bili bolj 

ali manj pridni – vaša pridnost pa ne 

bi smela biti drugačna. Ali pač – da 

ste bili še bolj pridni, da ste še bolj 

pomagali svojim staršem, saj ste 

imeli za to več časa, ko pa ste tudi v 

šolo hodili kar doma.  

V šolo hoditi v domači hiši, mora biti pa res zanimivo.  

Rad vas imam in mislim na vas, na naše druženje pa bomo morali 

počakati. Ker je letos vse drugače.      

Advent - priprava za božič 
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. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 29. november 

1. adventna nedelja 
- nedelja Karitas 

Filomen, mučenec 

   V zahvalo za družine 
   †† Terezija in Slavko Gabršek,  
         Marija in Zvone Mlakar 
   Za pokojne 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 30. november 
Andrej, apostol 

   Za s. Ano ob rojstnem dnevu 
   Za očeta Andreja ob godu 
   Za pokojne 

TOREK, 1. december 
Edmund, mučenec 

   † Marjan Šinkovec 
   †† Vinko in Vika Lentnear, Franc Šuštar  
         in Lojze Hostnik 
   Po namenu 

SREDA, 2. december 
Bibijana, mučenka 

   Za žalostne in trpeče 
   Za zdravje in po namenu 

ČETRTEK, 3. december 
Frančišek Ksaver, duh. 

   †† Koren in Tuhtar ter za duše v vicah 
   Za duhovne poklice 

PETEK, 4. december 
Barbara, mučenka 

   †† Franc Sušin in družina 
   V zahvalo in za blagoslov 

SOBOTA, 5. december 
Katarina Laboure, red. 

   Ni namena 
 

NEDELJA, 6. december 

2. adventna nedelja 

Nikolaj (Miklavž), škof 

   †† Marjan Jazbec in Ivica Rajtmajer 
   † Vida Ojsteršek  
   †† p. Robert Podgoršek (obl.) 
   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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