ŽUPNIJSKI LIST

GORNJA SV. KUNGOTA
1.dec.: prvi petek, molitev in sv. maša za duhovne poklice
2. dec.: oratorijski dan
3. dec.: 1. adventna nedelja, nedelja Karitas, duhovna priprava na božič,
5. dec.: ob 17. uri sv. maša in prihod Miklavža v cerkvi Zg. Kungoti,
ob 18.30 v Sp. Kungoti
8. dec.: Brezmadežno spočetje Device Marije, praznik
10. dec.: 2. adventna nedelja, Loretska Mati božja, maša ob 8.00
15. dec.: (?) adventna spoved v Pesnici
16. dec.: ob 17. uri spokorno bogoslužje, čiščenje srca za prihod Božjega
Sina (vodeno spraševanje vesti, kesanje in odveza, blagoslov).
Spoved bolnikov na domu po dogovoru.
17. dec.: 3. adventna nedelja, začetek božične devetdnevnice, maša ob 9.30.
23. dec.: prihod Božička na kungoškem sejmu ob 17. uri in prav tam
ob 18. uri božični koncert cerkvenega pevskega zbora.
24. dec: 4. adventna nedelja, maša v Zg. Kungoti ob 8.00,
božični večer: maša ob 17. uri, ob 21. uri v Sp. Kungoti.
25. dec.: ob 00.0 polnočnica, ob 10.30 dnevna praznična maša,
v Sp. Kungoti ob 9. uri.
26. dec.: Štefanovo, dan samostojnosti, blagoslov vode
maše: ob 9. uri v Sp. Kungoti, ob 18. v Zg. Kungoti
27. dec.: sv. Janez, apostol, evangelist, blagoslov vina
maše: ob 9. uri v Sp. Kungoti, ob 18. v Zg. Kungoti
Prične se blagoslov domov, kakor ste se prijavili. Kdor še želi na novo, naj sporoči.
31. dec.: Nedelja svete Družine. Maša ob 9.30. Zahvala za preteklo leto.

Z besedo ADVENT želimo dejati: Bog je tu. Ni se umaknil s sveta,
ni nas pustil samih. Tudi če ga ne moremo videti in se ga dotakniti,
je on tukaj in prihaja, da nas na mnogotere načine obišče.
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BESEDA ŽIVLJENJA: Ljubi Boga in svojega bližnjega Mt 22,34-40
Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na
enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem:
»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?«
Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem
mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi
svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava
in preroki.«
KAKŠNA JE TVOJA LJUBEZEN?
Današnji evangelij nam govori o treh zapovedih ljubezni, ki so na videz in po
imenih različne, v resnici pa ne. Prva se glasi: ljubi Boga. Druga, ljubi bližnjega,
je tej enaka. Ravna pa se po tretji, saj je potrebno bližnjega ljubiti kakor samega
sebe. Iz navedenega moremo narediti več zaključkov.
Če nekdo pravi, da ljubi Boga, bližnjega pa ne ljubi, je njegova ljubezen do Boga
ničeva. Če kdo ljubi bližnjega, trdi pa, da Boga ne ljubi, Boga v resnici ljubi. Če
kdo tako ljubi bližnjega, da pri tem pozablja nase, dejansko ne
pozablja nase. Mati Terezija je s tem, ko je pozabljala sebe in se vso dala v
službo najrevnejših, naredila zase več, kot bi mogla narediti s čimerkoli drugim.
Kdor ne ljubi ne Boga ne bližnjega, tudi sebe ne ljubi. Sebičnost ni ljubezen,
ampak je njena »pokveka«.
Ljudje poznamo mnogo sreč, toda samo ljubezen nas zares
osrečuje. Zato je zares srečen samo človek, ki resnično ljubi.
Iz tega, koliko je naša mladina srečna, smemo sklepati,
koliko ljubezni je v njej. Iz sreče, ki jo izžarevajo naše
družine, smemo sklepati, koliko se njeni člani ljubijo med seboj. Iz sreče, ki jo
odsevajo naša nedeljska srečanja, smemo sklepati, koliko ljubezni je v naših
župnijskih občestvih. Iz količine sreče, ki jo doživlja današnje človeštvo, smemo
sklepati na količino ljubezni, ki jo danes ljudje zmoremo.
In koliko je zmoreš ti? Koliko je zmore tvoja družina? Kakšna je ta ljubezen?

ADVENTNE SVEČE
Vedno, vsako leto globlje se me dotakne to »darilo
prednikov«, ta »duh božiča«. Pričakujem ga v naprej.
Želim ga, zato z lahkoto vstopi. Ni mu treba trkati,
vrata so zanj odprta. Objame vso mojo bit in v meni pozitivno okrepi 3 X Č =
čustva, čutenja, čuječnost. Rojstvo je začetek, je prihod … je čista radost.
Čas pričakovanja, priprava nanj, je adventni čas.
Prižgali bomo prvo adventno svečo – simbol VERE. Naj v naših srcih prižge
vero v dobro in jo razplamti po vsem svetu.
Naslednja sveča je simbol UPANJA. Človek brez upanja je »ob up«, je obupan,
lahko celo obupen. Naj druga svečka v nas prižge upanje, voljo in pogum, da
bomo »upali si upati«, da bomo vztrajali in s tem soustvarjali lepši in boljši jutri, iz
nas lepše in boljše ljudi. Ali po Prešernovo: »… naj v naših prsih up budi.«
Tretja sveča je simbol LJUBEZNI. Naj zagori v nas s svetlobo brezpogojnosti,
čistega sočutja. Naj poveže družine. Naj zajame v lep, združen, sodelovalen
plamen ljubezni vse ljudi.
In zadnja, ta prižge MIR. Najprej v nas samih. Za tem naj se lučka za lučko z lučjo
miru prižge in prinese mir med ljudi v dežele vse.
Tako pripravljeni bomo ponovno pričakali in počastili deteta Jezusa in peli »Sveta
noč, blažena noč, prišla je k nam …« in čutili.
Liturgični adventni venec ima več simboličnih pomenov in razlag:

Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. Zimzelene veje govorijo o življenju, o
Jezusu Kristusu, ki prihaja med nas. Simbolika vijolične barve predstavlja upanje,
da bo tema premagana. Štiri sveče, ki so lahko samo v vijolični ali beli barvi,
imajo posebno simboliko:
* predstavljajo štiri mejnike (stvarjenje,
učlovečenje, odrešenje in konec sveta);
* predstavljajo štiri strani neba: sever, jug,
vzhod in zahod, kar govori o
univerzalnosti
Kristusovega učlovečenja za ves svet in vse ljudi;
* predstavljajo štiri letne čase, kar pomeni, da
je bilo Kristusovo rojstvo pomembno ne samo za
tisti zgodovinski čas, v katerem je živel na
Zemlji, ampak je pomembno za vse čase in
vsako dobo;
* predstavljajo človekovo življenje; (ob rojstvu)
prižgana sveča je vsak trenutek manjša, kar govori o tem, da smo vedno bliže
sklepu življenja in nas spominja na tuzemsko minljivost.

Sveče prižigamo tako, da na prvo adventno nedeljo prižgemo prvo, na
drugo adventno nedeljo poleg prve prižgemo tudi drugo – in tako naprej do
četrte adventne nedelje, kar pomeni, da je v času, ko se bližamo rojstvu
Jezusa Kristusa, v prostoru vedno več svetlobe. V duhovnem smislu to
pomeni, čim bliže smo Bogu, tem več je svetlobe tudi v naših življenjih.
Nekateri razlagalci štiri sveče in štiri adventne nedelje povezujejo tudi s
štirimi obdobji zgodovine odrešenja: 1. od stvarjenja do Abrahama, 2. od
Abrahama do judovskih kraljev, 3. od judovskih kraljev do babilonske
sužnosti, 4. od babilonske sužnosti do Kristusovega rojstva.
Ko nam trgovci s svojo »praznično ponudbo« vodenijo adventni in
božični čas, si bomo še z večjo ljubeznijo in potrpežljivostjo prizadevali
za lepo in doživeto bogoslužje adventnega in božičnega časa in gojili
domačo molitev pri adventnem vencu in pozneje molitev pri jaslicah.
To je ena izmed poti, ki jo priporočajo poznavalci, ko pravijo, da bo nova
evangelizacija uspela, če bomo v družine vrnili molitev in pogovor o Bogu. S
pastoralno modrostjo in ljubeznijo gojimo domače verske običaje.

