
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Jezus je odgovóril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje 
kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil 
izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: 
»Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem 
kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato, da pričujem za 
resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,36–37)  

 

Zahvaljujemo se ti za kraljestvo miru, resnice in ljubezni, za kraljestvo, 
ki ni od tega sveta. Tvoje glave ni krasila krona iz draguljev; s trnjem 
so ti prebadali čelo. Ti pa si rekel: Da, kralj sem. Vabiš nas na svojo 

gostijo v podobi kruha nam daješ svoje telo. Kralj časnega in večnega bivanja, kralj vsega 
živega, prepoznavamo te iz vidnih stvari, iz čudovitega zapisa narave. Bodi zahvaljen zaradi 
dobrote, zaradi svete mane, s katero nas hraniš. (Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 26. 11. 2018,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Pri maši na ta dan bom molil po namenih očenašev 
št. 51. in 52. Uradne ur v Dupljah so od 9.30 do 11.30 ter pred in po maši. Ob 16.30 se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 17. uri pa sv. maša. Lepo 
vabljeni. Po maši je srečanje katehetinj, kateheta in župnika.  

• V torek, 27. 11. 2018, se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija (zrenje Boga), ob 18.30 pa sv. maša. Pri maši bo župnik molil 
po namenu očenašev št. 53., 54. in 55. Ob 18.00 se v Lešah v župnišču prične srečanje 
ŽPS Leše. Lepo vabljeni.  

• V sredo, 28. 11. 2018, je ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine (vabimo tudi nove člane in članice) in adoracija. Zmolili bomo tudi litanije na 
čast sv. Jožefa, ob 18.30 pa bo sv. maša. Lepo vabljeni. Pri maši bo župnik molil po 
namenu očenašev št. 56. in 57. Z mašo se prične tudi srečanje skupine za so – pomoč z 
Božjo pomočjo za vse tri župnije: Tržič – Bistrica, Leše in Duplje. Vabljeni vsi, ki ste 
znašli v temi, da vanjo posijemo z Lučjo.  Pogovarjali se bomo na temo Kako lahko 
premagam depresijo? – Igranje mentalnih iger (prim. 1 Kr 19,2-5). 
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• V četrtek, 29. 11. 2018 se ob 17.50  se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
rožni venec za duhovne poklice in molitev večernice (molitve Cerkve), ob 18.30 pa se 
prične sv. maša. Pri maši bo župnik molil po namenu očenašev št. 59. in 60. Ob 17. uri se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega za blagoslov družin. 

• V petek, 30. 11. 2018 se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti začne molite 
rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Pri maši bo župnik molil po namenu 
očenašev št. 62., 63., 64. in 65. Po maši se v Bistrici za mlade iz vseh treh župnij prične 
mladinsko srečanje (Tržič – Bistrica, Leše in Duplje). Ob 16. uri (do 16.30) se v Lešah 
pričnejo uradne ure. Ob  16.30 je v cerkvi sv.  Jakoba  rožni venec za duše v vicah in 
spreobrnjenje grešnikov, ob 17. uri pa se prične sveta maša. Ob 17.30 se bodo v 
župnišču v Dupljah začeli plasti adventni venci. S seboj prinesite obroče. Vabljeni.  

• V soboto, 1. 12. 2018, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici čisti 
skupina Kovorska 1 - 23. Iz te skupine vabimo k skrbi za lepoto skupnega svetišča 
nove člane in članice. Hvala. Ob 18. uri se začne v kapeli sv. Marije Goretti molitev 
rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k nedeljski sveti maši, ki jo daruje lomski 
župnik. Župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše organizirajo tradicionalni adventni 
izlet/romanje v soboto, 1. 12. 2019. Letos se gre na Polzelo (tu bo maša ter jutranja kava ter 
rogljiček; ogled malteškega reda; Negova - Ivan Kramberger), Veržej (kosilo) in Jeruzalem 
(degustacija vin in prigrizek). Dar za romanje je 43 €. Prijave sprejema Franci Praprotnik 
(064/106-897). Odhod je ob 6. uri izpred kapele sv. Marije Goretti v Bistrici, pobira se tudi v 
Žiganji vasi in Sp. Dupljah. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah prične molitev 
rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši, ki jo daruje kovorski župnik. TO 
JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Pri maši bomo blagoslovili adventne venčke. Nabirka 
pri maši je namenska: za Karitas. Hvala za vašo radodarnost. Cerkev sv. Jakoba v Lešah 
čisti skupina Špelnovi, Grabnovi, Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (1). Ob 17. uri se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca za nove duhovne poklice. 

• V nedeljo, 2. 12. 2018, obhajamo 1. adventno nedeljo in začetek cerkvenega leta C. 
Vabljeni, da skupaj z darovanjem nedeljske svete maše slavimo Boga ob 7. ali ob 
10.30 uri. Ker je to nedelja Karitas, bodo mašni darovi namenjeni v ta namen (že v pri 
sobotni nedeljski maši) – za žrtve zadnjih poplav v občini Tržič. Svoj dar za žrtve boste 
v adventu lahko oddali v skrinjo pred daritveno mizo. Priporočamo se vaši radodarnosti, da 
bomo lahko pomagali pomoči potrebnim. Pri obeh mašah bomo blagoslovili adventne vence. 
Pred kapelo bodo na voljo venčki. Z darom za njih boste pomagali pri delovanju naše 
Župnijske Karitas.. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca. 
Ob 8.45 pa se v cerkvi sv. Vida prične nedeljska sveta maša. Pri maši bomo 
blagoslovili adventne venčke in nabirka bo namenska: za Karitas – za žrtve zadnjih 
poplav v občini Tržič. Hvala za vašo radodarnost, da bomo lahko še naprej pomagali 
ljudem, ki so v stiski. Takoj po maši bomo v sklopu adventne akcije gledali pričevanja 
(filmčke), ki jih je pripravila založba Pridi.com. 

 

GLASILO ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA – DAVID JENSTERLE, župnik. Telefon 064/182-333 
E-naslov je: z.marijegoretti@gmail.com. Dosegljivi pa smo tudi na spletni strani: www.zupnija-bistrica.rkc.si. 
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T E D E N S K I  L I T U R G I Č N I  K O L E D A R   

I N  O B V E S T I L A  –  “Pridi in poglej!” (Jezus Kristu s) 
 

34. NEDELJA MED LETOM 
KRISTUS KRALJ 

Katarina Sinajska, devica 

Dan 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Raz 

1,5-8; Jn 18,33b-37 
Kdor je iz resnice, posluša moj 

glas (Jn 18,37). 
– Gospod, ti si kralj, odel si se 

v veličastvo. 

25.11. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

 

8.15 
8.15 

8.45 
 
 

8.45 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica:  za žive/rajne 

farane/faranke  
++ Andreja Ahačič  

 

Sp. Duplje: rožni venec 
vaje za zbor 

+++ Alojz Verdir in 
Podgorškovi; (+ Frančiška Šparovec 

ob r. d.; + Janko Kržišnik, obl.) 

družinska sveta maša 

Valerijan Oglejski, škof 

Raz 14,1-5; Ps 23,1-6; Lk 21,1-4 

Ta uboga vdova je vrgla več 
kot vsi (Lk 21,3). 

– To je rod tistih, ki iščejo 
Boga.  

26.11. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 
7.30 

 

 

16.30 
17.00 

17.30 

molitev rožnega venca 
B.: za dobrobit družine Zidar 

 

Duplje: uradne ure 

molitev rožnega venca 

+ Vlasta Tišler 

srečanje katehetinj in kateheta 

Virgil in Modest, škofa 
Raz 14,14-19; Ps 95,10-13; Lk 21,5-11 

Čas se je približal (Lk 21,8).  

– Gospod pride sodit zemljo. 

27.11. 

2018 
 

 TOREK 

17.50 

18.30 
20.00 

18.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija  

+ Milan Zdjelar  
Križe: katehumenat 

 

Leše: srečanje ŽPS Leše 

Katarina Laboure, redovnica 
Raz 15,1-4; Ps 97,1-9; Lk 21,12-19 

Zakaj ti sam si svet (Raz 15,4).  
– Velika so Gospodova dela. 

28.11. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 
18.30 

18.30 

Bistrica: molitvena skupina 
za duše v vicah 

skupina so – pomoč z Božjo 
pomočjo 

Saturnin, mučenec 

Raz 18,1-19,9; Ps 99,2-5; Lk 21,20-28 

Padel je veliki Babilon (Raz 18,2). 
- Blagor povabljenim na 

Jagnjetovo gostijo. 

29.11. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.00 
 

17.50 
18.30  

Duplje: roži venec za blag. druž. 
 

Bistrica: rožni venec in večernice 
+ Lojzka Erlah  

Andrej, apostol 
Raz 20,1-21,2; Ps 83,3-11; Lk 21,29-33 

Nebo in zemlja bosta prešla (Lk 

21,33). 
- Prebivališče Boga med ljudmi. 

 

17.30 Duplje: izdelava adv. venci  

30.11. 

2018 
 

PETEK 

 
16.30

17.00 
 

18.00 

18.30

19.15 

Leše: uradne ure 
rožni venec  
+ Marjan Bohinjc, obl. 

 

Bistrica: rožni venec za duše v vicah 

za blagoslov Andreja ob godu 
mladinska skupina 

Eligij, škof 
Raz 22,1-7; Ps 94,1-7; Lk 21,34-36 

Čujte torej vsak čas in prosite 

(Lk 21,36). 
– Pridi., Gospod Jezus! 

- Bistrica: čisti skupina 
Kovorska 1 – 23 

 

adv. romanje/izlet: odhod ob 6. uri 

1. 12. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

17.00 
 

16.30 
17.00 

 
 

 

 

18.00 
18.30 

Duplje: molitev rožnega venca 
 

Leše: rožni venec  
+ Cvenkljnovi iz Leš 

 - Leše: čistijo Špelnovi, Grabnovi, 

Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (1) 
 

romanje: + Jožica Meglič (dar. ŽK) 

Bistrica: molitev rožnega venca  
+++ iz družin Avsenik in Gašper  

1. ADVENTNA NEDELJA  
Natalija, mučenka 

2. 12. 6.30 
7.00 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica:  za žive/rajne 



   

 

Jer 33,14-16; Ps 25,4-5.8-
10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Lk 

21,25-28.3436 
Gospod, naša pravičnost (Jer 

33,16). 
– K tebi, Gospod, dvigam svojo dušo.  

2018 
 

NEDELJA 
 

ZAČETEK 
CERKVENEGA 

LETA C  

 
10.30 

 
 

8.15 
8.45 

farane/faranke  
++ Dorica Gunjilac, obl., in 

Marije Lukunič  
 

Sp. Duplje: rožni venec 
+++ Ciril in Frančiška Jelar  

 

Ležeče besedilo je stavek iz Božje besede, ki nas spremlja skozi dan.  

- pa je odpev pri psalmu. Vabljeni smo, da vsak dan preberemo Božjo besedo tistega dne. 
 

OZNANILA - KRONIKA: 
 

SVETI MIKLAVŽ: V četrtek, 6. 12. 2018, sv. Miklavž ob 18.30 vabi k sveti maši, da skupaj z 
njim počastimo Boga k kapeli sv. Marije Goretti. Takoj po maši pa sledi poučni nagovor ter 
obdarovanje. Sveti Miklavž vabi, da se prijavite pri župniku, da bo lahko stvari pripravil, in kdor 
more pomaga pri darilih s prostovoljnim darom, ki ga bo darova pri sveti maši. Lepo bi bilo, da 
se prijavite vsaj do petka, 25. 11. 2018. Bog Vas blagoslovi. 

 

POBOŽNOST MARIJO NOSIMO: Tudi letos bomo izvedli to pobožnost. Na srečanju ŽPS-ja 
smo se pogovarjali, da bi ustvarili bazo rednih molivcev rožnega venca za blagoslov naših 
družin ob tej priložnosti. G. Mirko Meglič bo zbiral prostovoljce. Kdor bi se rad prijavil, naj 
pokliče g. Mirkota na 041/353-610. Začelo bomo z 9-dnevnico pred božičem, če bo dovolj 
prostovoljcev bomo razširili na cel adventni čas.  

 

KIOSK: Na voljo so Marijanski koledarji (priporočen dar 2,50 €),  mali žepni koledar (dar 0,50 
€), sveče (dar 1,50 €), s katerim podprete delovanje Župnijske Karitas, Družinska pratika (dar 
5,90 €), enolistni koledar  (dar  0,70 €) in koledar na špiralo (dar 5,90 €). Zraven bo košara, v 
katero daste prostovoljne prispevke. Bog Vas blagoslovi. 

 

EVROPSKO NOVOLETNO TAIZEJSKO SREČANJE MLADIH: Od 28. 12. 2018 do 1. 1. 
2019  (z vožnjo traja od 26. 12. 2018 – vmes ustavimo v Barceloni - do 2. 1. 2019) bo v 
Madridu (Španija), potekalo 41. evropsko srečanje mladih. Evropsko srečanje je namenjeno 
mladim od 16. do 35. leta. Ob prijavi poravnate prispevek za prevoz in organizacijo, 
solidarnostni prispevek* pa poravnate v Rigi: 145 EUR + 70 EUR*. Bolj natančne informacije in 
prijave  sprejemajo na skam.si (napišite, da želite biti na avtobusu, ki ga vodi župnik David). 

 

BIBLIČNA SKUPINA: V sredo, 18. 10. 2017  se je po večerni maši v župnišču v Bistrici pri 
Tržiču pričelo srečanje Biblične skupine. Prišli so 4 člani. Po molitvi k Svetemu Duhu in branju 
svetopisemskega odlomka (Jn 18,36-37) smo se pogovarjali na temo Kristusovo kraljestvo. To 
je kraljestvo pravičnosti in ljubezni. Povabimo Kristusa naj kraljuje najprej v našem razumu, v 
naši volji, v vseh naših dejanjih ... Naša naloga je, da širimo Kristusovo kraljestvo.  Srečanje se 
je z molitvijo končalo ob 20. uri. 

 

SVETA CECILIJA: V sredo, 22. 11. 2018, se je župnik David zahvalil v imenu župnij cerkvenim 
pevkam in pevcem župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše za lepšanje bogoslužja s petjem. 
Prišlo je okrog 36 pevcev in pevk. Eno uro pred večerno mašo so imeli skupne pevske vaje, 
potem so peli pri sveti maši.  Po maši pa smo se poveselili v učilnici župnijskega doma v Bistrici 
pri Tržiču. To pogostitev so pripravili pevci in pevke župnijskega mešenega pevskega zbora 
Duplje. 
 



   

 

KAJ NA SMRTNI POSTELJI OD SVOJCEV POTREBUJE UMIRAJOČI? 
Nadaljevanje od prejšnjikrat: Na 24 ur.com je bil na vseh svetnikov dan zelo dober prispevek 
avtorice Anje Kralj o umiranju in smrti. Priporočam, da si celoten prispevek preberete na: 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/kajna-smrtni-postelji-od-svojcev-resnicnopotrebuje-
umirajoci.html. Nekaj fotografij, ki so v članku je zelo zgovornih in vrednih ogleda in razmišljanja 
ob njih. Kaj najbolj potrebuje umirajoči? Umirajoči po njenih izkušnjah takrat, ko se jim življenje 
izteka, ob sebi potrebujejo dobro lajšane telesne težave, urejene praktične probleme in vsaj 
nekoga, ki bo imel toliko časa in miru v sebi, da bo potrpežljiv takrat, ko se dinamika sporočanja 
ali odnosa odvija veliko počasneje: "Pomembno je, da se umirajočemu takrat posveti, da okolica 
sliši, kaj potrebuje. Nekoč sem ob viziti nekega gospoda v težavnem stanju, vprašala, kaj je zanj 
najbolj hudo. Pripovedovati ni začel o fizični bolečini, težki sapi, ampak o tem, česa se v 
življenju kesa. Psihične bolečine lahko v takšnih trenutkih nadvladajo fizično bolečino. 
Pomembno je, da k bolnemu umirjeno, potihoma prihajajo ljudje, s katerimi ima ta možnost 
nasloviti različne vidike svojega življenja in občutij. Tu so pomembne tudi nevtralne osebe, 
zdravstveno osebje in prostovoljci." Prostovoljec Slovenskega društva hospic Matevž Pavčnik, 
ki ga je klic po tem, da v življenju naredi nekaj človekoljubnega pred približno sedmimi leti 
pripeljal do tega, da je začel spremljati umirajoče v zadnjih trenutkih njihove poti, pravi, da je 
takrat najpomembneje, da si sočuten, potrpežljiv in iskren. Kot poudarjajo v društvu, pri 
spremljanju hudo bolnih namreč nista pomembna le strokovno znanje in usposobljenost 
spremljevalcev, temveč kakovost prisotnosti in globina sočutja. Pavčnik pojasni, da v okviru 
Slovenskega društva hospic izvajajo številne dejavnosti, med katerimi je tudi podpora žalujočim, 
a sam ima največ izkušenj s spremljanjem umirajočih na domu. V času, ko obiskuje hudo bolne, 
je doživel in se naučil že marsikaj. Kot pripoveduje, se paliativna hospic oskrba vključi takrat, ko 
zdravniki povedo, da je možno le še lajšanje bolečin. "Nikoli ne veš, kako dolgo boš osebo 
spremljal. Govorimo lahko o dnevih, tednih, mesecih, sam imam izkušnjo, ko sem osebo, ki so ji 
napovedali le še nekaj dni, največ tednov, obiskoval več kot leto dni. Sam vedno spremljam le 
eno osebo. Že na izobraževanju so poudarjali, da moraš delati po občutku, saj se na tem 
področju nikakor ne moreš vsega naučiti. Ko prideš k osebi domov, se nekako zliješ z njegovim 
okoljem in presodiš, kaj je treba storiti. Običajno so to bolniki, ki so že na posteljah in je včasih 
dovolj že to, da ob njih sediš v čisti tišini. Včasih je to potrebno. Včasih spet razbremeniš svojce, 
da si lahko za nekaj ur odpočijejo ali opravijo vsakodnevne obveznosti. Ko prideš, običajno 
vidiš, kaj je treba narediti." Matevž je, s seboj večkrat pripeljal tudi psičko, ki je, kot pravi, vedno 
sama začutila, kaj mora narediti, in odziv je bil prav vedno dober. Spominja se, da je nekoč 
prišel na dom, kjer je bila ob postelji neodzivnega bolnika zbrana družina. Vprašal je za 
dovoljenje, dvignil Neli in gospodovo roko položil nanjo. Gospod je na presenečenje vseh odprl 
oči in se zasmejal. "Tega ne pozabiš nikoli, mislim, da se je gospod takrat zadnjič zasmejal, 
preden se je poslovil," pravi. Izkušnje so ga naučile tudi, da ljudje, ki umirajo, največkrat 
potrebujejo občutek bližine. Občutek, da niso sami: "Včasih je resnično dovolj to, da uro sediš z 
njimi. A ta ura ti ni odveč, ni kot neprijetno čakanje na avtobus. Medtem ko sediš ob osebi, ki se 
poslavlja, vase srkaš neopisljivo količino znanja o življenju." Takrat potrebujejo tudi iskrenost, tu 
ni prostora za fasade: "Človeku, ki umira, ne moreš reči, saj bo vse dobro. Res je, vse bo dobro, 
a ne način, kot si ga predstavljamo." dalje prihodnjič 
 



   

 

Starši vemo, kaj je ADVENT. Vemo, kaj je priprava in pričakovanje. Od dne, ko se je na testu za 
nosečnost zarisala tista mala črtica, se je naše življenje spremenilo. Od dne, ko smo »prestopili« tisto 
magično črtico, pa najsi smo se tega takrat zavedali ali ne, nič več ni bilo po starem. Marsikateri očka 
ne prenese pritiska tako uspešno, kot ga je sveti Jožef, in ne zdrži. Žal tudi mnogi pari ne »zdržijo«. 
Še najbolj žal pa je, da ne »zdržijo« otroci in se poslovijo, še preden se rodijo, morda samo zato, ker 
niso uspešno prestali kakega zdravniškega testa! Če pa smo zdržali, in najsi smo se še tako dobro 
pripravljali, je prihod otroka, njegovo rojstvo, naše življenje obrnilo na glavo, ga »spreobrnilo«, če 
hočete. Otrok zahteva pozornost! Otrok zahteva čas! Otrok zahteva potrpežljivost! Ne meni se za uro 
in vreme! Otrok zahteva ljubezen! Otrok je kralj! 
In na kašno spreobrnjenje nas opozarja Janez Krstnik? Božje Dete, ki prihaja, zahteva spreobrnjenje! 
Zahteva pozornost, zahteva čas, potrpežljivost. Zahteva ljubezen! In hkrati vse to tudi sam v obilici 
daje. Božje Dete, ki prihaja, zahteva, da svoje življenje odslej živimo drugače. Božje Dete, ki prihaja, 
je Kristus, kralj vesoljstva. Iz leta v leto nam odpre vrata v advent – čas pričakovanja. Kaj torej 
pričakujemo? Česa si želimo? K čemu je usmerjeno naše hrepenenje? Nikar se ne ustavimo v 
preddverju Božjega kraljestva.  
Božje Dete, ki me čaka na koncu adventne poti, mi šepeta: »Moje kraljestvo ni od tega sveta …« 
(prim. Jn 18,36). »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem …« (prim. Lk 2,14) In to tudi takrat, 
ko je težko. Tudi takrat, ko se skozi gnečo sejemskih stojnic prebijam do cerkvenih vrat, za katerimi 
začuda vlada resnično nepopisen mir. Mir, ki ga svet ne more dati. In tega miru, adventa: veselega in 
nestrpnega pričakovanja vam iskreno želim. (Gregor Čušin) 

 

ADVENT – PRILOŽNOST ZA POGOVOR IN SKUPNO MOLITEV: Kako se notranje zbližamo drug 
z drugim? Pomembna je odkrita izmenjava opažanj in izkušenj, občutij in misli. Tako lahko drug z 
drugim spregovorimo in se tudi ne nehamo pogovarjati. Beseda je čudna reč. V besede lahko 
notranje zajamemo svoje največje globine in jih posredujemo drugemu, ta pa lahko stori prav tako. 
Mirno se pogovarjajta o tem in onem, o vremenu in o vsakdanjih stvareh. A potem dovolita svojemu 
pogovoru zaiti tudi v globino, iskat globlji smisel vsega, s čimer se srečujeta. Tako lahko postaneta 
notranje kar najtesneje eno. Beseda je ljudem dana, da bi prišli v globok stik drug z drugim, da bi 
medsebojno izoblikovali skupnost, da bi notranje našli isto valovno dolžino. Ob kratkem stiku 
postane beseda, ki bi morala biti veselje, opora in tolažba, nevarno orožje. Trda, ostra, beseda 
lahko globoko v srcu dolgo boli in zapusti brazgotine. In molk, čas brez besed, prav tako. In 
najtesneje se bosta notranje zbližala, če bosta našla čas za pogovor z Bogom. Če se bosta združila 
v vajini skupni molitvi. Adventni čas je idealna priložnost za to. Po njem bo v vajin zakon prihajala 
resnična ljubezen. In ta ljubezen je svetloba, s katero drug drugega ne oslepita, s katero sta drug 
drugemu blizu, ne da bi ga imela v posesti. Ta ljubezen daje toploto, ne da bi drug drugega 
zadušila, je ogenj, s katerim drug drugega ne sežgeta. S to ljubeznijo lahko cenita drug drugega, ne 
da bi se nanj obesila. Naj se ljubezen skozi advent krepi, v božični noči pa v vajinih srcih znova rodi 
v podobi Njega, ki je Ljubezen sama. (Phil Bosmans) 

 

Molitev za našo minljivost in večnost: Ti si moj začetek in konec - Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in 
Zadnji, začetek in konec (Raz 22,13). Ti si moja alfa in omega, moj prvi in zadnji, moj začetek in 
konec. Bil si pred mojim začetkom in boš po mojem koncu. In med njima: včeraj, danes, jutri si 
mi dan, in boš prihajal, podarjal življenje, razdajal sebe. Maranatha – Pridi, Gospod Jezus! 
(Georg Lengerke, Youcat, Molitvenik za mlade) 
 


