
Prva Adventna nedelja, leto B
(29.11.2020)

Prvo berilo
Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 63,16-17.19;64,2-7)
Ti,  Gospod,  si  naš  oče,  Naš  odkupitelj  iz  davnine  ti  je  ime.
Zakaj si dopustil, Gospod, da smo zašli s tvojih poti, zakaj si nam zakrknil srce, da se
te ne bojimo? Vrni se zaradi svojih služabnikov, zaradi rodov, ki so tvoja dediščina.

Davno smo postali kakor tisti, ki jim ne vladaš, kakor tisti, ki ne kličejo nase tvojega imena. O da bi
predrl nebo in stopil  dol, da bi se pred teboj tresle gore! Ko si delal  strašne reči,  ki jih nismo
pričakovali, si stopil dol, pred teboj so se tresle gore. Od vekomaj se ni slišalo, mi nismo zaznali,
oko ni razen tebe videlo Boga, ki bi kaj storil za tistega, ki ga z upanjem pričakuje. Naproti prihajaš
tistemu, ki z veseljem ravna pravično, tistim, ki se te spominjajo na tvojih potih. Glej, ti si se srdil in
mi smo grešili, če bi se vedno držali tvojih poti, bi bili rešeni. Vsi smo postali kakor umazanec, vsa
naša pravična dela kakor umazana obleka. Vsi smo oveneli kakor listje, naša krivda nas je odnesla
kakor veter. Nikogar ni, ki bi klical tvoje ime, ki bi se prebudil, da bi se te držal, kajti skril si svoj
obraz pred nami, prepustil si nas moči naše krivde. In zdaj, Gospod, si ti naš oče! Mi smo glina, ti si
naš upodabljavec, vsi smo delo tvojih rok.

Psalm 80
Odpev: »Razjasni svoj obraz nad nami.«
Ps 80,2-3.15-16.18-19

Izraelov pastir, poslušaj!
Ti, ki sediš na kerubih, pokaži se!
Zbudi svojo moč pred svojim ljudstvom,
pridi in nas reši!
Odpev: »Razjasni svoj obraz nad nami.«

O Bog nad vojskami, vrni se vendar,
ozri se z nebes in glej, obišči to trto!
Váruj, kar je zasadila tvoja desnica,
ozri se na sina, ki si ga okrépil zase.
Odpev: »Razjasni svoj obraz nad nami.«

Naj tvoja roka spremlja moža tvoje desnice,
sina človekovega, ki si ga okrépil zase.
Ne bomo se odvrnili od tebe,
požívi nas, da bomo tvoje ime klicáli.
Odpev: »Razjasni svoj obraz nad nami.«

Drugo berilo
Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,3-9)
Bratje in sestre, milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa. Vedno se za
vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu, kajti v njem
ste vsestransko obogateli v vsej besedi in v vsem spoznanju.
Pričevanje o Kristusu se je namreč med vami utrdilo, tako da vi, ki pričakujete razodetje našega
Gospoda Jezusa Kristusa, ne pogrešate nobenega daru milosti. On vas bo tudi do konca utrdil, da
boste  brez  krivde  na  dan  našega  Gospoda  Jezusa  Kristusa.  Zvest  je  Bog,  ki  vas  je  poklical  v
občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom.
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Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje! Aleluja.

Evangelij
Iz svetega evangelija po Marku (Mr 13,33-37)
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazite in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas! Tako bo
kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast,
vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naročil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni
gospodar  zvečer,  opolnoči,  ob  petelinjem  petju  ali  ob  zori  da  vas  ne  najde  spečih,  če  pride
nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!«

Razlaga božje besede

Začel se je advent, priprava na Božič, in obhajamo prvo adventno nedeljo, začetek
novega bogoslužnega leta. Mislim, da je vsem jasno, da Advent pomeni pripravo na
Božič, da pa obenem pomeni tudi začetek bogoslužnega leta, ni tako poznano in je
običajno manjšega pomena, saj sta razumljivo Božič in Novo leto osrednja praznika.
Božič in Novo leto sta praznika novosti, novega začetka, novega rojstva. Pa vendar,

človek se novosti vedno ne veseli, saj ni rečeno, da se je zaveda ali sploh da mu kaj pomeni. Vemo
npr. iz psiholoških družbenih raziskav, da se človek lahko praznikov izogiblje, jih ne prenaša ali se
jih celo boji.
Prav zato je pomembna priprava na praznovanje praznikov, saj se praznovanje ne pojavi iz niča.
Potrebno je vedeti kaj praznujemo, zakaj praznujemo, potrebno si je želeti praznovanja in seveda se
nanj pripraviti. Že samo iz tega preprostega psihološkega vidika lahko zaslutimo pomen čuječnosti,
budnosti in pozornosti k čemur nas vabi današnji evangelij. Gre za pripravo, ko je vsa pozornost
človeka  usmerjena  v  osrednji  dogodek,  ki  je  vzrok praznovanja.  Cerkveno  izročilo  ima v  sebi
globoko duhovno modrost, ki jo še posebej lahko začutimo v bogoslužnem koledarju, kjer jasno
vidimo, da so najbolj pomembni časi v cerkvenem bogoslužnem letu, časi priprave in praznovanja:
Advent in Božič, Post in Velika noč. Na zelo plastičen način znani pravoslavni teolog Schmemann
pravi, da se bogoslužje začne že doma, ko se zbudim, vstanem s postelje, se pripravim in grem na
pot v cerkev. Čas priprave je torej zelo pomemben in zanimivo, je pomemben tako za zemeljska kot
tudi za bolj duhovna opravila. Človek je namreč celostno bitje.
Kako pa lahko preživimo ta čas priprave? Današnji evangelij nas poziva k čuječnosti in pozornosti,
da nas Gospodov prihod ne preseneti kot tat ponoči. Dejstvo je, da smo premalo pozorni in premalo
čuječi za vse to kar je Gospodovega, božjega, večnega. Zelo nas zaposlujejo minljive stvari in prav
zato ker so minljive, so tudi vzrok žalosti in razočaranja. Potrebujemo nekaj bolj močnega, da nas
zdrami in zato je podoba tatu, ki ponoči udira v hišo zelo zgovorna. Vendar čas priprave je lahko
tudi čas iskanja, hrepenenja, želje, prošnje. V tem smislu nas nagovarja prerok Izaija v današnjem
prvem berilu (Iz 63,16-17.19;64,2-7). Gospod, »vrni se«; »o, da bi predrl nebo in stopil dol!«. In čas
priprave je lahko tudi čas veselja in zahvaljevanja za prejete milosti.  Pavlove besede v drugem
berilu (1.Kor 1,3-9) so v tem smislu zelo zgovorne. Pavel se veseli in je poln hvaležnosti za Božjo
milost, ki je bila dana Korinčanom, za njihovo spoznanje Jezusa Kristusa, za občestvo z Njim, ki je
naš Gospod.
Kako se bomo torej pripravili v tem adventnem času? V bogoslužnem izročilu je advent tudi čas
postenja  in  postimo  se  ne  samo  od  hrane,  ampak  lahko  tudi  od  vsega  tega  kar  odvrača  našo
pozornost od Gospoda, ki prihaja. Postimo se lahko tudi od besed, podob, misli, od vsega kar nas
zaposluje, a nam ne more zagotoviti življenja. Postimo se od vsega kar odvrača našo pozornost od
Gospoda in nam kot tat krade zaupanje v božjo previdnost in božje delo odrešenja in nas tako pusti
same, razočarane, brez upanja. 
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Zgleda, da virusne epidemije ne bo kmalu konca. Vlekla se bo še dolgo, več mesecev, morda več
let. Drži v primežu vso družbo, skoraj cel svet je na preizkušnji in nevarnost je, da bi nam jemala
upanja, ljubezni, življenjske vitalnosti. In prav tu se postavlja vprašanje, kam ta epidemija usmerja
naše  moči  in  našo  pozornost.  Advent  je  gotovo  priložnost,  da  obudimo  našo  čuječnost  in  se
ponovno zazremo v Gospoda, ki je vedno in bo vedno »Gospod z nami«. Z združenimi močmi bo
medicina gotovo našla  zdravilo proti  virusu,  vendar  družbene posledice so in  bodo še težke in
število  žrtev  je  že  sedaj  veliko.  V  teh  mesecih  epidemije  sem  večkrat  bral  ali  slišal  izjave
sorodnikov tistih, ki so umrli, da se ne more tako umreti, da to ni pravično. Virus nas je presenetil
kot tat in mnogo vprašanj ostaja in bo ostalo še odprtih in nerešenih in verjetno ne bodo dobile
odgovora kot tudi rešitve ne, če ne le v Bogu. Zato je povabilo k skupni molitvi za reševanje te
epidemične krize zelo umestno. Kot Skupnost se gotovo za to lahko zavzamemo in prizadevamo. In
res vabim vse, da se k tej molitvi pridružite tudi če jo že redno opravljate. 

Skupna Molitev

- »Človek je ustvarjen, da slavi in časti Boga, našega Gospoda in mu služi ter tako
reši svojo dušo. Drugo na zemlji pa je ustvarjeno za človeka, da mu pomaga doseči
cilj, za katerega je ustvarjen« (sv. Ignacij Lojolski).

- Prosimo Gospoda, da bi nas čas adventa, in čas preizkušnje ter stiske usmeril k bolj bistvenemu, k
temu kar je bolj pomembno. Prosimo, da bi vedno imeli pred sabo smisel našega življenja. 
  Prosimo za vse, ki so nas zaradi te epidemije zapustili, da bi v Bogu našli smisel svoje zemeljske
poti.

-  Zmolimo  desetko  rožnega  venca,  »ki  si  ga  Devica  od  Sv.  Duha  spočela«,  da  bi  nas  v  tem
zahtevnem času vodil Božji Duh.

- Spomnimo se svetnikov v tednu pred nami:
Sv. Andrej Apostol, prosi za nas
Sv. Frančišek Ksaverij, prosi za nas
sv. Nikolaj, prosi za nas
sv. Rok, prosi za nas
Marija pomočnica kristjanov, prosi za nas
vsi svetniki in svetnice, prosite za nas 

- zaključimo: Slava Očetu in sinu in Sv. Duhu, kakor je bilo v začetku....
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