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3. 3. ADVENTNAADVENTNA  
NEDELJANEDELJA

16. december 2018

KKOO  SREČAŠSREČAŠ K KRISTUSARISTUSA, , SPREMENIŠSPREMENIŠ  ŽIVLJENJEŽIVLJENJE  
Za marsikaterega našega sodobnika je Kristus kozmična energija ali nek

lik iz zgodovine, ki pa v ničemer ne zavezuje njihovega življenja. Zanje ni
oseba,  ki  bi  vplivala  na  njihove  življenjske  odločitve.  Čisto  drugače  pa
ravnajo ljudje v evangeliju, ko hodijo k Janezu Krstniku in ga sprašujejo:
'Kaj naj storimo?' (Lk,3,10) Spokornik jim je odgovarjal, kako morajo živeti,
ko se pripravljajo na Mesijev prihod. Do energij je človek lahko brezbrižen,
do osebe pa ne. 

Janez ima Kristusa za neskončno večjega od sebe in govori,  da mu ni
vreden  odvezati  jermenov  njegovih  sandal.  Krstnik  ne  prenese
polovičarstva:  ne  moremo  biti  s  Kristusom  in  njegovim  nasprotnikom
obenem.  Ko človek  prizna  Kristusa  za  osebo,  za  večjega  od  sebe in  za
Odrešenika, ni več nevrtralen ali brezbrižen. Kristus ga bo zaznamoval in
bo drugače živel. Če naši sodobniki nočejo slišati za Kristusove zapovedi, je
tako zato, ker ga niso priznali  kot osebo in ne kot Odrešenika.  Bolj  kot
bomo Boga priznali in ljubili, bolj si bomo prizadevali, da bi izpolnili vsako

njegovo  naročilo.  Njegova  bližina  bo  v  naše  srce
prinesla  navdušujoč  ogenj.  Pa  ne  samo  ognja,  tudi
veselje.  Dejstvo,  da  nam  je  Odrešenik  blizu,
napolnjuje naše življenje z veseljem. 'Veselite se!' (Flp
4,4) piše Pavel vernikom v Filipih. Veselite se, ker je
'Gospod  blizu'.  In  če  med  nami  ni  več  pristnega
veselja do življenja, ampak smo pogosto priče obupu
in  naveličanosti  tudi  številnih  (mladih)  ljudi  brez
smisla ter navdušenja nad življenjem – ali ni to zato,
ker bi radi Kristusa skrčili na neko neosebno energijo,
ki  ne  bo  v  ničemer  vplivala  na  naše  življenje?  Ne
pripadamo mu kot Odrešeniku in ne spoštujemo več



njegovih zapovedi, a tudi nismo deležni veselja in miru, ki presegata vsak
um (Flp 4,7) in izhajata iz Kristusove bližine.

Janez Krstnik  je  ljudi  pripravljal  na  Kristusov prihod z  zahtevo,  naj  se
spreobrnejo, obenem pa je oznanjal evangelij, kar pomeni veselo novico.
Kristus ne prihaja k nam samo z zahtevami za naše življenje, ampak nam
predvsem prinaša veselo novico o odrešujoči milini svoje bližine. 

Po Božo Rustja: Tvoje obličje iščem

JJESENSKOESENSKO  DEKANIJSKODEKANIJSKO  SREČANJESREČANJE  
ZAZA  ČLANEČLANE  ŽPSŽPS  ININ  DRUGEDRUGE  ŽUPNIJSKEŽUPNIJSKE  SODELAVCSODELAVCEE (3. (3.DELDEL))

Praktično usposabljanje za skupino krasilcev v cerkvi
Skupino  so  vodili  župnik  gospod

Gregor  Gorenc  (teoretični  del),  go-
spa Mojca Perat in gospod cvetličar...

Uvodoma nas je g. župnik seznanil z
bistvom pri krasitvi. Vse, kar je v sa-
kralnem prostoru, je namenjeno bo-
gočastju,  bogoslužju,  ki  je  osrednje
dejanje, iz tega vse izhaja. Bogosluž-
je je tudi krst,  pogreb z mašo...  Po-
membna  pri  krasitvi  sta  prostor  in
praznik:  daritveni  oltar,  menza,  am-
bon in tabernakelj. Pomembne stvari
poudarimo, še polepšamo. aranžmaji
naj  bi  nas razveseljevali...  S cvetjem
nekaj dopolnimo, a ne sme izstopati.
Izdelek mora biti lep, mora trajati in
ne sme biti moteč za župnika,  šopek
ne sme ovirati npr. dostopa do taber-
naklja. Namen krašenja s cvetjem je
tudi ta, da naravo pripeljemo v pro-
stor.  Raste proti  soncu,  proti  Bogu.
Oltarja  ne krasimo samo zaradi  nas
vernikov.  Prvotni  namen  oltarja  je
darovanje (simbolika darovanja). Člo-
vek se sreča z Bogom in tudi preko
okrasitve je nagovorjen. Iz tega izha-
ja, kako krasimo. V cerkvi je simboli-
ka,  vključno  z  barvami,  pomembna.
Tudi pri krašenju veljajo pravila,  po-
staviti je treba hierarhično lestvico. 

Koncil  pravi,  da  je  prezbiterij  kot

glava cerkve... Veliki ol-
tar  je  stari  oltar.
Tabernakelj je po-
memben  izven
maše in je ločen
od  glavnega  ol-
tarja  (v  novejših
cerkvah je tabernakelj v kakšnikape-
li).  Glavni  oltar  se  lahko  nekoliko
okrasi, a naj ne preglasi daritvenega
oltarja. 

Pri  samem bogoslužju  glavni  oltar
ni pomemben, med mašo sta glavna
daritveni  oltar  in  ambon  (se  bere
Božja  beseda).  Najpomembnejši  je
daritveni oltar: samo prt, križ in sve-
ča sodijo nanj;  rož se ne sme dajati
nanj. Vernik mora videti oltar in du-
hovnika. Pred ambon pa lahko posta-
vimo cvetje. Stranski oltarji se v glav-
nem ne krasijo, le ob prazniku svetni-
ka (za god), drugi oltarji pa so le še
spomin. 

Cerkveni koledar od Kristusovega
rojstva čez leto: 

Prva adventna nedelja je čas priča-
kovanja.  Barva je  zelena,  to  je  upa-
nje, novo življenje in priporočljiv je le
adventni  venec  s  štirimi  vijoličnimi
svečami.  Vijolična  barva  je  simbol
upanja,  pričakovanja  in  spokornosti;



je tudi škofovska barva. Adventni ve-
nec je okrogel, to je večnost pri Bogu
(advent ima dva pomena), ima zelene
vejice in štiri sveče za štiri adventne
nedelje.  Okrašen  je  daritveni  oltar.
Ne pretiravajmo s krašenjem, ker pri-
čakujemo velik praznik. 24.decembra
nastopi  prvi  Sveti  večer.  Jaslice  so
poudarjene, za krasitev velja prepro-
sta  veličina.  Jaslice  naj  ne  bi  bile  v
prezbiteriju, ampak pri stranskem ol-
tarju.  Na  daritvenem oltarju  naj  bo
Jezušček. Smreke so prišle s severa
in niso naša posebnost. Bistvo jaslic
je sv. Družina. 

   Od božiča naprej je postni čas, čas
spokornosti;  vprašamo,  zakaj  je  Kri-
stus trpel. V cerkvi ne sme biti kraše-
nja, lahko pa je trnjeva krona, žeblji...
Za trpljenje je barva rdeča. (trpljenje,
očiščevanje,  kri).  Cvetna  nedelja  in
zadnji teden v postu so za okras lah-
ko palme (palme so simbol  mučeni-
štva, bršljan pomeni nekaj dobrega).

Velikonočno tridnevje. Za Veliki če-
trtek lahko nekaj malega okrasimo v
beli  barvi,  na  Veliki  petek  okrasimo
stranski  oltar,  kjer je Božji  grob. Na
Veliko soboto  naj bo plemenito raz-
košje, da je slovesno lepo, a ne baha-
vo.  Velikonočni  čas  ima  belo  barvo,
zlato barvo.

Od  nedelje  Jezusovega  krsta  je  v
ospredju obhajanje nedelj, ko je čas
med letom, to je čas, ko ni adventa in
ni posta. Duhovnik je v zelenem pla-
šču, s to barvo izpričujemo živost
vere.  Štiri zapovedane praznike
obhajamo kakor Veliko noč. 

Strokovnjak  cvetličar  nam  je
dal  konkretne  napotke  za  delo

krasivca,  pokazal  nujne  pripomočke
(škarje, nož, žička, posoda, cvetličar-
ska goba) in  pokazal, kako se naredi
velik cvetlični aranžma pred daritve-
nim  oltarjem.  Pri  cvetličnem  aran-
žmaju  je  pomembno  razmerje  med
aranžmajem,  posodo  in  prostorom
okoli tega. Gre za ravnovesje, se pra-
vi težišče.  Priprava na delo: ko je cer-
kev že pospravljena, pogrnemo papir
na tla in krasimo.  

Cvetličarska goba (ki jo potopimo v
vodo, da se napije) fiksira stebla, de-
luje antibakterijsko, svetloba ne pri-
de do stičišča peclja z gobo, zato ste-
blo ne gnije. Goba mora v vodi stati
(v našem primeru na posebnem pod-
stavku).  Gobo uporabimo le  enkrat,
ker  ponovno  uporabljena  ne  pije
vode, tudi če je prej suha. Za posode
velja, da naj bo veliko cvetja v veliki
posodi, ker gre vanjo več vode. Rožo
odrežemo z nožem s preprostim re-
zom, ki naj bo poševen, ne na okro-
glo. Škarje stisnejo cevčice stebla. Pri
gerberi  za  oporo  steblu  uporabimo
žičke, tako stabiliziramo cvet in lahko
spreminjamo  lego  rastline.  Mi  smo
npr.  iz   rumenih  gerber,  rdečih  na-
geljnov, zelenja in rdečih flamingov-
cev v vazi - košari sestavili dekorativ-
ni šopek oziroma aranžma; zgledova-
li smo se po že narejenem šopku, po-
stavljenem pred ambon. 

V  krašenju kažemo vero  preko le-
pote.  Bog  nam  je  dal  telente;  s

tem, kar je pomembno, se pri-
čuje.  Da  vemo,  kaj  smo  in
kam hočemo priti.  Mi  s  cve-
tličnim aranžiranjem molimo.

 Zapisala D. R.
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SSVETEVETE  MAŠEMAŠE 

nedelje in prazniki 
ob 8h, 930 in 17h

delavniki ob 7h in 1830

sobote ob 1830;
prazniki, ko je delovni 
dan: 930 in 1830.

NNAPOVEDNIKAPOVEDNIK
• Nedelja, 16. decembra: 3. 3. ADVENTNAADVENTNA

NEDELJANEDELJA –  goduje sv. Albina, mučenka – Za-
četek Božične devetdnevnice – Ob 18. uri
bo srečanje Župnijskega pastoralnega sve-
ta. Člani vabljeni!

• Petek, 21. decembra: goduje sv. Peter Ka-
nizij, duhovnik, učitelj 

• Nedelja, 23. decembra: 4. 4. ADVENTNAADVENTNA

NEDELJANEDELJA - goduje sv. Janez Kancij, duhovnik

• Ponedeljek, 24. decembra – godujeta sv.
Adam in Eva, prastarša – Sveti večer

• Torek, 25. decembra: BBOŽIČOŽIČ – G – GOSPODOVOOSPODOVO

ROJSTVOROJSTVO – Svete maše po nedeljskem razporedu – ob polnoči vabljeni k polnočnici.

• Sreda, 26. decembra: goduje sv. Štefan, diakon – Dan samostojnosti in enotnosti, dela 
prost dan    

• Četrtek, 27. decembra: godujeta sv. Janez, apostol, evangelist
ter sv. Teofan, škof – Ob 16:30 predstavitev naše župnije na sre-
čanju jezuitov pri sv. Jožefu.

• Petek, 28. decembra: Nedolžni otroci  

Voščilo - Želimo obilo Božjega blagoslova v adventnem in božičnem
času, da bi bili Besedo, ki je človek postala, pripravljeni sprejeti kot

osebo in Odrešenika, ki se nam je približal s svojo milostjo in h
kateri se lahko vsak trenutek zatečemo. Naj Božji blagoslov v tem

veselem času rosi na vse nas v Božjo slavo in nam v zveličanje.

AADORACIJADORACIJA
ob ponedeljkih po večerni sveti maši 
ob sredah od 18h naprej

BBIBLIČNAIBLIČNA  SKUPINASKUPINA enkrat mesečno ob torkih ob 17h

SSPOVEDOVANJEPOVEDOVANJE ob ponedeljkih od 17h do 1815 in nedelje med mašami

DDUHOVNOUHOVNO  BRANJEBRANJE ob torkih ob 17h

VVEROUKEROUK ob ponedeljkih ob 1630 in ob 1715

ADVENTNI VEČERIADVENTNI VEČERI
Vabljeni še na preostala dva adventna 

večera, ki bosta pri sv. Jakobu na 3. in 4. 
advetno nedeljo pri sv. maši ob 17. uri. 

Letošnje adventne večere je pripravilo 
Društvo katoliških pedagogov Slovenije

3. ADVENTNI VEČER3. ADVENTNI VEČER: 16.12.2018 - 
Osebnostni razvoj. Pri sveti maši bo 
igral in pel Stična Bend.
4. ADVENTNI VEČER4. ADVENTNI VEČER: 23.12.2018 - 
Človek za druge. Pri sveti maši bo 
pela skupina Sirius.
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