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MMISLIISLI  ININ  IZREKIIZREKI  SVSV. J. JANEZAANEZA  ODOD K KRIŽARIŽA
''Kdo uči dušo, če ne Bog?''
''Nikoli ne bodi zadovoljen s tem, kar veš o Bogu, tem-

več bodi zadovoljen s tem, kar o njem ne veš.'' 
''Skrivnost življenja je v tem, da ga prejmeš takšnega,

kot je.”
''Na večer življenja bomo sojeni samo po ljubezni sami.''
''Stremi k temu, da bi ohranil svoje srce v miru; naj ga

niti en dogodek tega sveta ne vznemiri.''
''Duša, ki je hitra pri obračanju k govoru in pri pogovar-

janju je počasna pri obračanju na Boga.''
"Kaj je milost?", sem vprašal Boga. In rekel je: "Vse kar se zgodi."
''Če človek želi biti prepričan o poti, po kateri hodi, mora zapreti svoje oči

in hoditi v temi.''
''Duša, ki je navezana na karkoli, pa kolikorkoli je že dobrega v njej, ne bo

prišla do svobodne božanske združitve. ker ne glede na to, če drži ptico
močna vrv ali šibka nitka; dokler bo vez močna, ptica ne bo odeletela.''

''Ljubezen ni sestavljena iz čutenja velikih stvari, temveč iz posedovanja
velike nenavezanosti in v trpljenju za Ljubljenega.''

''Velika modrost je vedeti kako biti tiho in ne gledati niti v pripombe, niti
dejanja, niti življenja drugih.''

''V trpljenju se z zaupanjem v trenutku potegni bližje k Bogu in prejel boš
moč, razsvetljenje in navodilo.''

''Vera je kot stopala s katerimi duša potuje k Bogu in ljubezen je vodilo, ki
jih usmerja."

''Križ ni le bolečina. Je največji blagoslov, ki ga lahko prejmemo. Križ je
razsvetljenje naših grehov. Sprejmimo ga z ljubeznijo, saj je to največji dar
in najsvetejši prejem svete ljubezni.''



KKAKOAKO  JEJE  NASTALNASTAL  ADVENTNIADVENTNI  VENECVENEC
Prvi adventni venec, kakršnega poznamo danes,

se je pojavil leta 1838 v Nemčiji v Hamburgu in si-
cer v domu za revne otroke.

Evangeličanski pastor Johanan Wichem je zbral
revne otroke in jih namestil v staro hišo, ki je po-

stala  njihov dom. Svojim varovancem, ki  so imeli  trdo otroštvo,  je želel
olepšati adventne dneve in pričakovanje božiča. Naredil je velik lesen obod
in nanj namestil 24 sveč, 19 majhnih za vsak dan in 4 velike za 4 adventne
nedelje. Sveče je postopoma prižigal in ta obred je bil otrokom tako všeč,
da se je odločil, da bo to vsako leto ponavljal. Trinajst let pozneje so ta le-
seni obod začeli krasiti z zimzelenimi vejicami. Kmalu so vence pletli samo
z zimzelenimi vejicami. Ta lepi običaj se je sčasoma razširil po vsej Nemčiji.
Od tam je prešel v druge evropske države, zatem še v Ameriko, ob koncu
prejšnjega stoletja se je udomačil povsod po svetu, kjer živijo kristjani. Ad-
ventni venec je doživel spremembo: na njem so samo 4 sveče za 4 adven-
tne nedelje.

Danes lahko adventni venec kupimo že v katerikoli trgovini, vendar je ve-
liko več vreden venec, ki ga naredimo sami. Pri izdelovanju venca lahko
uporabimo lovorjeve vejice, ki označujejo zmago nad grehi, vejice cedre, ki
so simbol moči, vejice bodike (božjega lesa), ki spominjajo na trnjevo kro-
no, ki so jo vojaki spletli Jezusu. Večina vencev pri nas je spletenih iz smre-
kovih vejic, ki pomenijo zvestobo. Kakor smreka in druge zimzelene rastli-
ne ne izgubijo iglic, ampak so vedno zelene, tako naj bomo tudi mi vedno
zvesti Bogu in njegovi besedi. Zimzelene vejice nas spodbujajo k čuječno-
sti.

Venec v obliki kroga pomeni večnost in zvestobo, saj nima ne začetka ne
konca. Danes so sveče na adventnem vencu različnih barv: rdeče, zlate, sre-
brne, bele ... Najbolj zgovorne so na vencu tri vijolične sveče in ena rožnate
barve.  Na 1.  adventno nedeljo prižgemo prvo vijolično svečo,  znamenje
upanja na prihod Mesija. Izbor vijolične barve ni naključen: pomeni barvo
kesanja in spokornosti. S to barvo izražamo žalost ob Jezusovem trpljenju
in upanje ob pričakovanju njegovega prihoda, ki pomeni začetek odreše-
nja.

Na 2. adventno nedeljo prižgemo drugo svečo, ki predstavlja ljubezen.
Nekateri jo imenujejo tudi betlehemska sveča. Prižgemo pa jo v spomin na
jasli, v katere je Marija položila Jezusa. Na 3. adventno nedeljo prižgemo
svečo rožnate barve, ki velja za svečo pastirjev. Ta barva predstavlja veselje
ob bližajočem se Jezusovem rojstvu. 4. adventna sveča je spet vijoličaste
barve. Prižgemo jo zadnjo nedeljo pred božičem, imenujemo jo tudi angel-
sko svečo, ki naj bi pomenila mir, o katerem so v sveti noči prepevali angeli.



Svetloba sveč nas spominja na svetlobo odrešenja iz teme grehov in nam
prinaša upanje in odrešenje. V adventnem času ima prižiganje sveč še do-
daten pomen. Vsako nedeljo prižgemo eno svečo več in tako svetloba pri-
čakovanja narašča kot jutranja zarja. Po: Božo Rustja, Povejmo z zgodbo

BBREZMADEŽNAREZMADEŽNA
Presveta Trojica je hotela ustvariti dušo po svo-

ji želji: sad svojih lastnosti, čudo svoje neizmerne
vsemogočnosti,  ki  se  ga  ne  bo  dotaknil  izvirni
greh. Ona bo nadoknadila to, kar so drugi zakri-
vili  v  Adamu z neposlušnostjo do Boga.  V Njej
bodo osredotočene in zbrane vse milosti, ki jih je
Bog odredil za angele in ljudi pred padcem. Bila
bo  izvzeta  iz  splošnega  zakona  ljudi,  da  ji  ne
more škodovati seme zmaja. Nujno je bilo, da se
Bog združi z najbolj  čisto stvarjo, ki je nikoli  ni
omadeževal greh.

Beseda, ki je imela postati Telo in rešiti in učiti
ljudi, je morala utemeljiti tudi najpopolnejši za-

kon milosti in z njim poučiti, kako se morajo spoštovati in ljubiti starši, naj-
bližji utemeljitelji in sostvarniki našega naravnega obstanka. Učitelj mora
biti prvi, ki spoštuje zakon. Zato je bilo tudi v Božjem posvetu odločeno, da
mora Beseda, ki bo postala Telo, spoštovati Njo, ki je izbrana, da bo Njego-
va mati. Ta čast pa je zahtevala, da je Ona čista, brez vsakega greha.

Na zemlji je imela Beseda mater brez očeta, v nebesih pa očeta brez ma-
tere. Bog je Oče Večne Besede. Če se torej Ona imenuje za mater Večne
Besede, se zmaj ne sme ponašati, da je pod njegovo oblastjo bila ta žena,
kateri je Bog, kot rojstni Materi, bil poslušen. Nadalje je morala tudi pot
človeka, od katere je Beseda imela vzeti svoje telo, biti daleč od greha.
Telo, ki je imelo ljudem prinesti odrešenje, ni smelo tudi samo pričakovati
to odrešenje, moralo je torej biti izvzeto od kazni prvih
ljudi.

Večna Beseda bo tudi učitelj ponižnosti in svetosti, ki
jo bo najbolj izkazoval v bolečinah in težavah, ki jih bo
pretrpel, da uniči nečimrnost in varljivi sijaj sveta. Zato je
bilo odrejeno tudi Njej, ki mu bo mati, da bo odlična in
edinstvena v potrpežljivosti in čudovita v bolečinah. Ona
je morala s svojim Edincem prinesti Bogu žrtev bolečin,
ki bo ugodila Bogu, njo pa proslavila. To je bil zaključek,
ki ga je Presveta Trojica naznanila angelom, ko je prišel
čas, da se ustvari ta Kraljica...

 (Po: bl. Marija iz Agrede: Božje mistično mesto) 



ŽUPNIJA LJUBLJANA – SVETI JAKOBŽUPNIJA LJUBLJANA – SVETI JAKOB, Gornji trg 
18, 1000 Ljubljana. Župnik: p. Albert Bačar, tel. 
041 848 117, e-naslov: albert.bacar@vrn.si | V 
ponedeljek in torek nas dobite v pisarni od 8h do 9h

in od 13h do 14h, ob petkih od 13h do 14h. Vsak dan
pa po maši. 

Spletna stran: http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/ 
e-pošta: zu.jakob@t-2.si TRR: SI56 0205 1025 
4641 775, NLB

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
• NNEDELJAEDELJA, 24. , 24. NOVEMBRANOVEMBRA: Nedelja, 8.

decembra: 2. adventna, Brezma-
dežna – Pri sv. maši ob 17. uri va-
bljeni na 2. adventni večer. Med sv.
mašo bo prepeval MPZ Alojzija 
MAV, po sv. maši pa si bomo ogle-
dali film Marija, hči svojega sina.

• TTOREKOREK, 10. , 10. DECEMBRADECEMBRA: Loretska 
Mati božja, goduje sv. Judita, sve-
topisemska žena 

• ČČETRTEKETRTEK, 12. , 12. DECEMBRADECEMBRA: Devica Ma-
rija iz Guadalupe, goduje sv. Amali-
ja (Malka), mučenka  

• SSOBOTAOBOTA, 14. , 14. DECEMBRADECEMBRA: godujeta sv.
Janez od Križa, duhovnik, učitelj 
ter sv. Apolonij, mučenec  

• NNEDELJAEDELJA, 15. , 15. DECEMBRADECEMBRA: 3. adven-
tna, goduje sv. Kristina, devica –  
Pri sv. maši ob 17. uri vabljeni na 3.
adventni večer. Po sv. maši pa si 
boste lahko ogledali film z naslo-
vom Ljubezenski izziv, tema filma 
je odnos med možem in ženo. 

• TTOREKOREK, 17. , 17. DECEMBRADECEMBRA: godujeta sv. 
Lazar iz Betanije, svetopisemski 
mož ter sv. Hijacint, redovnik

• SSOBOTAOBOTA, 21. , 21. DECEMBRADECEMBRA: godujeta sv.
Kanizij, duhovnik, učitelj ter sv. Te-
mistokles, škof, mučenec – Ob 9. 
uri bo duhovna obnova za druži-
ne s katehezo ob tem kako otro-
kom približati svetopismske pripo-
vedi s figuricami narejenimi iz lesa 
in lesovine. Duhovna obnova je od-
prta za vse. Vabljeni.

• NNEDELJAEDELJA, 22. , 22. DECEMBRADECEMBRA: 4. adven-
tna –  goduje sv. Frančiška, redov-
na ustanoviteljica. Pri sv. maši ob 
17. uri vabljeni na 4. adventni ve-
čer. Med sv. mašo bodo igrali učen-
ci glasbene akademije v Ljubljani 
pod vodstvom Daliborja Miklavči-
ča. Po sv. maši si bomo lahko ogle-
dali film z naslovom Vojna soba, 
osrednja tema filma pa je moč mo-
litve v odnosu. 

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

VVEROUKEROUK ob ponedeljkih ob 16h, 1645 in 1730

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

DDUHOVNOUHOVNO  BRANJEBRANJE ob torkih ob 17h

BBIBLIČNAIBLIČNA  SKUPINASKUPINA prvi torek v mesecu ob 17h
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