NEDELJSKI EVANGELIJ
Mr 13,33–37
ČUJTE TUDI VI!
Adventni čas je čas ponovnih začetkov. Zdi se nam, kot da nam je na novo
obljubljeno vse to, v kar upamo, in da bo praznik Božiča nekako na novo
zgradil navzočnost, ki jo vsi tako kruto pogrešamo. Prav o tem nam
spregovori Gospod v današnji Božji besedi.
Evangelij nam pripoveduje zgodbo o človeku, ki je odšel na potovanje.
Prav ta gospodar hiše, ki je začasno odsoten, se bo vrnil. Jezus na koncu
te zgodbe da tistim, ki ga poslušajo, zelo jasen ukaz: »Čujte torej …«
Najbrž je prav to preprost nasvet glede budnosti, ki se je uporabljal v
vsakdanji govorici in ga je Jezus spretno uporabil v tej kratki priliki. V
resnici je to precej več kot zgolj nasvet ali moralna zapoved. Gospod nam
govori o svoji odsotnosti.
Povsem jasno je, došel je. Zapustil je sovjo hišo. Zdi se, da je zapustil ljudi.
Prav to tudi pravi Izaija Gospodu v svoji molitvi: »Svoj obraz si skril pred
nami.« Nahajamo se času Božje odsotnosti, tako v naših srcih, kot v svetu.
Redkokdaj Božja beseda tako kot danes sovpade s splošnim prepričanjem
ljudi. Vtis, ki ga imajo ljudje v tem zemeljskem bivanju, je prav tak, kot ga
opisuje tisti Izaijev vzklik, v katerem presenečeno vpije: »Zakaj si pustil,
Gospod, da smo zašli?«
Bodimo dosledni. Gotovo je, da če se nam zdi Bog oddaljen in odsoten v
tej naši vsakdanji resničnosti, to nikakor ne pomeni, da ga sploh ni. Ravno
nasprotno. On zopet pride. Tu bo iznenada, nepričakovano. Ponoči,
opolnoči, ob petelinjem petju, zjutraj, nihče ne ve. Znano je le: »Vsem
pravim: Čujte!« Zato prav v adventnem času, ki se zdi sprva kot čas
odsotnosti, še bolj občutimo, da postaja advent obdobje čuječnosti in
zavestne pozornosti do nečesa, kar se bo kmalu razodelo.
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Čujte torej, zakaj ne veste,
kdaj pride hišni gospodar,
ali zvečer ali opolnoči
ali ob petelinjem petju
ali zjutraj – da vas
ob nenadnem prihodu
ne najde spečih.
Kar pa vam pravim,
pravim vsem: Čujte!«
(Mr 13,35–37)

OBVESTILA
Poleg porušenega zidu še ena
nič vzpodbudna novica: nujno je
treba še pred zimo rešiti sleme
na župnijski cerkvi. Streha je
bila zelo nestrokovno
obnovljena, zato je treba
reševati kar se rešiti še da.
Strešniki kar naprej letijo dol in
treba po ponovno kljub
hladnemu vremenu zavihati
rokave. Deževje lahko ponovno
uniči naše obnovljene orgle.
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Nikolaj, škof

Prvo adventno nedeljo, ki je hkrati
tudi nedelja Karitas, obhajajmo z
željo in prošnjo, da ljubezen
postane naše poslanstvo in naš
način življenja.
Če bi vsak po svojih močeh res
prispeval svoj delež k lajšanju
stisk in bolečin, v katerih se
znajdejo mnogi zaradi različnih
vzrokov, bi življenje teh ljudi bilo
veliko lažje. Hvala vam, dobrotniki,
sodelavci in prostovoljci Karitas.
Po vaši dobroti je križ mnogih lažji.
Ob nedelji Karitas iskreno vabim
tudi nove prostovoljce, da se
pridružite Karitas, da se ta veriga
ljubezni in dobrote še poveča in da
še bolj utrdimo vezi.

Adventni čas, ki ga danes
začenjamo, nas spodbuja, da se še
dejavneje vključimo v lajšanje
bolečin in da svojo vero sredi tega
sveta živimo kot znamenje upanja
in Božje bližine.
Hvala ti, Gospod,
da nam ponovno podarjaš
adventni čas,
čas pričakovanja in priložnosti,
da prižigamo v sebi
luč dobrote in upanja.
Naj se naša dobrota
odraža tudi pri ljudeh,
ki so potrebni naše pomoči.
Hvala ti za prvo lučko
na adventnem venčku;
naj nas spomni,
da bomo le v luči tvoje ljubezni
adventni čas resnično globoko
doživeli. Amen.

Ambrož, škof

BREZMADEŽNA

10.12.2017
2. ADVENTNA NEDELJA

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

MŽ Karitas vabi v nedeljo, 3/12/2017 ob 15h
vse starejše župljane na srečanje v
Dutovlje. Za vse, ki nimate prevoza bodo
poskrbele sodelavke Karitas.
Ob zahvalni nedelji 2017 ste na območju
MŽK Dutovlje-Tomaj zbrali 510 kg razne
hrane in 85€.
Razdeljeno bo v Varno hišo na Krasu,
Skupnost Srečanje v Vremah, revne družine
po župnijah, skladišče Karitas v Sežani.
Za vaše darove se vam MŽK iskreno zahvaljuje.
Vaši darovi na 1. adventno nedeljo (nedelja Karitas) pa so namenjeni za
programe slovenske Karitas in dekanijske Karitas. Za vaš dar Bog povrni.

