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PRIČAKUJEMO Z MARIJO
Advent je čas pričakovanja. Beseda advent 

pomeni prihod. Ko pa nekaj ali nekdo prihaja, 
to ali tega   pričakujemo, da pride. Pričakovanje 
je del našega življenja, kar nam daje slutiti, da še 
ni izpolnjeno in pričakujemo njegovo izpolnitev, 
ko ne bomo imeli nobenih pričakovanj več, ko bo 
vse izpolnjeno, kar si zavestno kot tudi v podza-
vesti tako nestrpno želimo. Ko bo Bog vse v vsem. 
(Prim. 1Kor 15,28)
Kako pa je z željo po Jezusovem prihodu? 
Veliko časa sem predpostavljal, da vsi kristjani 
pričakujejo Jezusov prihod. Bodisi v njihovo 
življenje bodisi ob koncu časov. Z leti pa ugota-
vljam, da temu ni tako. Da ljudje, kljub adven-
tno-božičnemu veselju dejansko ne pričakujejo 
Jezusa. Kako to? Saj je v nas vendar veselje 
ob Jezusovem rojstvu. Z veseljem naredimo 
adventni venček in postavimo jaslice, pridemo k 
polnočnici in se veselimo. Da, res se veselimo. 
Lepo nam je. Ni se težko veseliti v trenutkih te 
tople  idile. Toda pričakovati Jezusa pomeni, 
podobno kot starši pričakujete svojega otroka, 
ki pride na svet. Ob rojstvu ga sprejmete v svoj 

dom in takrat je veselje v hiši. Potem pa se 
začnejo prve neprespane noči zaradi privajanja 
na dnevno-nočni ritem, zaradi prvih zob, zaradi 
krčev v želodčku ... Začnejo se skrbi, povezane z 
odraščanjem, s šolo, s puberteto, z začetki sa-
mostojnosti ... Toda vaš otrok je kljub temu vaš 
in sprejeli ste ga z vsemi lepimi, dobrimi, manj 
dobrimi lastnostmi.  Drug na drugega ste vpliva-
li, drug drugega poučevali, ne da bi se zavedali. 
Naj bo vaš otrok tak ali drugačen, je vaš in imate 
ga radi. Ljubite ga. 
Še bolj brezpogojno pa Jezus ljubi in sprejema vas. 
Pričakovati in sprejeti Jezusa torej pomeni ve-
seliti se njegovega rojstva in ga sprejeti tudi 
v tisti del življenja, 
ki je zaznamovan z 
grehom in trpljenjem. 
Ravno ta nerešljivi 
del življenja On naj-
bolje razume in samo 
On ga lahko tudi spremeni, če mu ga izročiš. 
Zato je vendar prišel. 

(nadaljevanje na naslednji strani)

»Zdaj razsvetljena je noč,
tema pregrešna je proč;
S srca Marije vsakemu sije 
milost in Božja pomoč. «
pesem



1. ADVENTNA 
NEDELJA
29. november

10h (STOPIČE) za zdravje

PONEDELJEK
30. november
Andrej

18h (STOPIČE) za spreobrnjenje in 
                       spoznanje po sv. Duhu

TOREK
1. december
Marija Klementina

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
2. december
Vivijana

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
3. december
Frančišek Ksaver

18h (STOPIČE) 

PRVI PETEK
4. december
Janez Damaščan

18h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
5. december
Sava

18h (STOPIČE) 

2. ADVENTNA 
NEDELJA
Nikolaj
6. december

10h (STOPIČE) 

PRENOS PO FACEBOOKU VSAK DAN OB 18h

PONEDELJEK
7. december
Ambrož

18h (STOPIČE) 

TOREK
8. december
Brezmadežno 
spočetje 
Device Marije

18h (STOPIČE) v zahvalo

SREDA
9. december
Valerija

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
10. december
Loretska Mati 
Božja

18h (STOPIČE) 

PETEK
11. december
Damaz I.

8h (STOPIČE) po namenu

SOBOTA
12. december
Devica Marija iz 
Guadalupe

18h (STOPIČE) 

3. ADVENTNA 
NEDELJA 
13. december

10h (STOPIČE) 

Temu svetu brez Jezusa, kot vidite, v resnici manjka tisto 
ključno. To je odrešenje, ki ga  pričakujemo z Jezusovim 
prihodom. Da nas osvobodi samih sebe. Ne, ne bo nas 
ponižal in izničil pomena našega dela. Da nas osvobodi, 
kaj si drugi mislijo o nas, kar ne pomeni, da nas bo storil 
brezbrižne. Da bi postali prosojni Zanj, kot je čisto steklo 
za luč. Ta zgled najdemo ravno v Mariji,  Božji Materi. 
Ona je Jezusa pričakovala ob rojstvu, v iskanju po jeru-
zalemskem templju in končno tudi v njegovi smrti, ko 
je najbolj trpela. Zato je pričakala tudi njegovo in svoje 
vstajenje. 
Pričakujete Jezusa v adventu? Lepo. Pričakujte ga in se mu 
izročajte vsak dan, tako v veselju kot v trpljenju in smrti, pa 
ga boste uzrli tudi ob svojem vstajenju. T.K.

(nadaljevanje s prejšnje strani)

• Če kdo želi prejeti zakrament svete 
spovedi, se lahko oglasi v župnišču 
med uradnimi urami ali po dogovoru. 

• Vse maše bodo opravljene v Stopičah. 
Na dan bo samo en prenos svete maše 
(v nedeljo ob 10h, sicer pa ob oznanje-
nih urah v tiskanih oznanilih). V nede-
ljo lahko prejmete obhajilo od 7:30 do 
8h in od 10:45 do 12h. Med tednom 
lahko prejmete obhajilo do 20 minut 
po zaključku prenosa svete maše.

• K obhajilu prihajate samo zdravi, no-
site masko, razkužite roke ob vhodu, 
držite razdaljo 2m. V cerkvi je lahko na 
enkrat le 1 obhajanec. 


