PRIČEL SE JE ADVENTNI ČAS
Letošnji adventni čas bo spet zaznamovan z epidemijo COVID-19. Škofje še vedno
oz. vedno bolj vabijo vse katoličane, da okrepimo molitev in vero tudi znotraj
svojih družin. Dejanje ljubezni do sebe in do drugih je, da se cepimo in varujemo
ter tako preprečimo najhujše!
28. nov.: 1. adventna nedelja in nedelja Karitas, blagoslov adventnega venca.
Bog prihaja v človeško krhkost. Božja beseda te nedelje govori o molitvi. V njej se
povezujemo z Očetom, Sinom in Svetim Duhom.
3. dec.: 1. petek, god sv. Frančiška Ksaverija, apostola Indije, kip v naši cerkvi
5. dec.: 2. adventna nedelja. Pripravimo Gospodu pot do naših src. Bodimo tako
pogumni in mu dovolimo, da vstopi po molitvi, kesanju in sv. maši. Psalm nam
obuja spomin na vse, kar je Bog storil za nas.
6. dec.: Miklavž. Zaradi epidemije skupne slovesnosti v cerkvi ne bo.
8. dec.: Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik. Po iskreni spovedi
in obhajilu postanemo brezmadežni tudi mi. Le svoj Zgodi se moramo izreči! Ta
dan se zaključi Jožefovo leto.
12. dec.: 3. adventna nedelja. Bogoslužje je v polnosti naravnano na veselje, ki se
poraja ob skrivnosti učlovečenja. Bog je prvi, ki se veseli v tem, kar sem, čeprav
sem grešnik. Odpušča mi in me ljubi. On me prenavlja s svojo ljubeznijo.
19. dec.: 4. adventna nedelja. Božji Sin se je želel z učlovečenjem kar najbolj
približati človeku. Božja bližina razveseljuje in daje moč za življenje. Krepi nas, da
bi v veselju služili drug drugemu po Marijinem vzgledu.
24. dec.: sveti večer, blagoslov doma, slovesna maša:
"In se je utelesil po Svetem Duhu in postal človek."
25. dec.: BOŽIČ
26. dec.: Štefanovo, Dan slovenske enotnosti
31. dec.: Silvestrovo
Več o teh prazničnih dneh bo v božični zloženki.

UMIRIMO SVOJE SRCE IN POGLOBIMO HREPENENJE PO BOGU.
ALI JE NAŠE SRCE VSAK DAN ADVENTA BOLJ PRIPRAVLJENO
NA JEZUSOV PRIHOD?
*************************************************************
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MOLITEV V ADVENTNEM ČASU
Gospod, kako srečni so tisti, ki jih nekdo pričakuje.
Blagor mu, kdor ima vsaj enega človeka,
ki mu lahko vse pove,
ki mu more popolnoma zaupati,
ki je vedno pripravljen prav zanj,
ki ga pričakuje, ker ga ljubi.
Gospod, ti si veliki Čakajoči.
Čakaš me v svetlih in temnih urah,
v
veselju in zadovoljstvu,
še bolj pa v bolezni in težavah.
Čakaš, da bi končno prišla k tebi,
utrujena in srečna, da sem te našla,
da bi ti Ti povedala vse o sebi,
ti prisluhnila, kaj želiš ti povedati zame,
me potolažiti in objeti.
Popolnoma ti lahko zaupam, le ti veš vse o meni,
le ti me popolnoma poznaš.
Prosim Svetega Duha,
da se ti v tem adventnem času še bolj približam,
te spoznavam in ti prisluhnem.
Zame imaš besedo življenja.
S teboj bi rada praznovala tvoj rojstni dan.
Pomagaj mi pri tem. Amen.
Praznovati advent pomeni: biti deležen hrepenenja po božjem prihodu,
po spreobrnitvi, ki nas obrača k njemu. Tako doživljamo, da se nam Bog
v naši temi vedno bolj približuje. (holandski katekizem)

PRIŠEL JE ČAS ADVENTA
Čas duhovne in bogoslužne priprave
na božič začenjamo s
praznovanjem prve adventne nedelje,
ki bo letos 28. novembra, in ga
sklenemo v tednu po četrti adventni
nedelji na sveti večer, 24. decembra.

Z adventnim časom v Katoliški
cerkvi začenjamo novo cerkveno
leto in neposredno pripravo na
božič. Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu sledijo (sv. trije kralji ali obisk
treh modrih, Jezusov krst ter Gospodovo darovanje v templju ali svečnica),
so priložnost za poglobitev vere. Veselje ob Novorojenem pomeni veselje
ob novem življenju in lahko simbolično nagovarja tudi k radosti nad lastnim
življenjem.
K zunanjim in materialnim pripravam na cerkvene praznike sodi tudi
duhovna priprava v osebni molitvi in duhovni poglobitvi, kar vključuje
prejem zakramenta sprave, razne odpovedi, post, dobra dela ali miloščino.
Kako se naj pripravimo na ta čudoviti praznik,
kako naj z Jezusom skupaj praznujemo njegov rojstni dan?
Znamenje zunanje priprave na božič je adventni venec s štirimi svečami.
Naraščanje luči simbolizira rast dobrega v življenju. Postavimo ga 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.
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 molitev ob adventnem vencu in pogosteje
prebirajo Sveto pismo.
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, se ob njih zbirajmo, pojemo in molimo.
Blagoslov doma
Na sveti večer, 24. decembra, sami blagoslovimo svoj dom. Z 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
Očenaš ter zapojemo božično pesem.
Tihota: Advent naj bo čas tihote, notranjega miru, molitve in spokojnosti, saj je
samo tako mogoče resnično doživeti božične praznike in slišati, kaj nam želi Jezus
povedati . Veselimo se praznika, a ne bodimo me tistimi, ki s hrupom želijo
zapolniti svojo praznino.
Zakramenti: Naj nas čas ne prehiti, da bi zaradi materialnih skrbi pozabili opraviti
dobro spoved in z radostjo v srcu pričakati Gospodov praznik.
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.

#deliJezusa: Jožefova pot do jaslic
Sveti Jožef je mož dejanj in ne mož
besed. Ali veš, da Marijin zaročenec v
Svetem pismu ne spregovori niti ene
besede? Njegova priprošnja pri Bogu je
izjemno močna in njegovo življenje je
zgled mnogim ljudem, saj je živel
preprosto, skrito življenje v Nazaretu.
V cerkvenem letu sv. Jožefa ti želi ekipa
#deliJezusa na kratko predstaviti svetnika, ki ga je Bog izbral za varuha Jezusa
Kristusa na Zemlji, in njegovo živo delovanje med nami.
Zate smo pripravili:
4 kateheze o skrivnostnem sv. Jožefu,
4 pričevanja bratov ali sester v Kristusu o njihovi izkušnji sv. Jožefa in
4 skupne večere preživete v molitvi z Bogom in sv. Jožefom.
Vsak teden adventa lahko z nami odkrivaš na Pridi.com ali na You Tube Jožefovo
pričakovanje rojstva Odrešenika.

SREDI MED NAMI JEZUS ŽIVI, K NJEMU NAJ VODIJO NAŠE POTI.
“VEKOMAJ HVALJEN, NAŠ REŠENIK, BODI K OČETU NAM POT IN VODNIK.”
(Lojze Kozar ml.)

