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Porabništvo je bolezen; milost darežljivosti
V adventnem času nas lahko
spremljajo misli papeža Frančiška o
potrošništvu in darežljivosti.
Med jutranjo mašo v kapeli Doma sv. Marte je papež Frančišek pozval, naj se vprašamo, kako smo lahko bolj darežljivi do revnih, tudi z
malimi stvarmi. Opozoril je, da je sovražnik darežljivosti potrošništvo, ko
trošimo več, kot pa potrebujemo. Nasprotno pa darežljivost širi srce in vodi v velikodušnost. V evangeliju Jezus velikokrat poudarja nasprotje med bogatimi in revnimi. Jezus pravi, da bo bogatemu človeku zelo težko vstopiti v
nebeško kraljestvo. Kdo bi Jezusa lahko označil za »komunista«, je pripomnil
papež, a ko je Gospod govoril o teh stvareh, je vedel, da je za bogastvom vedno
hudi duh, gospodar sveta. Zato je nekoč tudi rekel, da ni mogoče služiti dvema
gospodarjema: služiti Bogu in služiti bogastvu.
Koliko parov čevljev imam? – Pred statistikami o revščini v današnjem
svetu, pred otroki, ki umirajo od lakote, ki nimajo ničesar jesti, nimajo zdravil,
pred veliko revščino, o kateri vsak dan poslušamo v novicah, je prava drža
vprašati se: »Kako lahko jaz to rešim?« To vprašanje se poraja iz skrbi, da bi
delal dobro. Ko se oseba, ki ima nekaj denarja, vpraša, ali tisto malo, kar ima,
služi čemu, je odgovor “da”, služi, kakor dva vdovina novčiča.
»Klic k darežljivosti. Darežljivost je stvar vsakega dne, na kar moramo
misliti: Kako sem lahko bolj darežljiv do revnih, do potrebnih? Kako jim lahko

še bolj pomagam?« je dejal papež Frančišek. Nekdo bi odgovoril: »Ampak mi
komaj pridemo do konca meseca.« Papež je pripomnil, da morda kakšen novčič
ostane. »Pomisli: ali sem lahko darežljiv z njim? Pomisli. Male stvari. Na primer,
naredimo en krog po naših sobah, po naši garderobi. Koliko parov čevljev
imam? En, dva, tri, štiri, petnajst, dvajset … vsak sam vé. Malo preveč. Poznal
sem nekega duhovnika, ki jih je imel štirideset. Če imaš veliko čevljev, jih
polovico podári. Koliko oblačil imam, ki jih ne nosim ali jih oblečem samo
enkrat na leto? To je način, kako biti darežljivi, dati od tistega, kar imamo, deliti
z drugimi.«
Potrošniška bolezen – Papež Frančišek je zatem dejal, da je poznal gospo,
ki je vedno, ko je šla nakupovat, deset odstotkov vsega, kar je kupila, namenila
za revne. Dajala je desetino ubogim. »Mi lahko delamo čudeže z darežljivostjo.
Morda tega ne delamo, ker se ne spomnimo. Evangeljsko sporočilo nam dáje
misliti. Kako sem lahko še bolj darežljiv? Malo več, ne veliko.« Nekdo bi rekel:
»Res je, ampak … ne vem zakaj, a vedno obstaja strah …« Papež je izpostavil:
»Danes imamo neko drugo bolezen, to je bolezen proti darežljivosti, potrošniška
bolezen.«
Pomeni vedno kupovati stvari. Papež je spomnil, da je bil v Buenos Airesu
vsak vikend organizirani nakupovalni turizem. V petek zvečer so napolnili letalo
in po deseturnem poletu so vso soboto in del nedelje preživeli med nakupovanjem po trgovinah.
»Danes je ta potrošniška bolezen zelo težka bolezen,« je poudaril papež.
»Ne pravim, da vsi počnemo tako. A potrošništvo – trošiti več, kot pa potrebujemo, pomanjkanje varčevanja – to je sovražnik darežljivosti. Materialna darežljivost pomeni misliti na siromašne.«
Darežljivost vodi v velikodušnost – Gre torej za to, da imamo velikodušno
srce, kamor vsi lahko vstopijo. Gospoda je treba prositi, naj nas osvobodi
tistega zla, ki je tako zelo nevarno, kar je potrošništvo. Iz nas namreč dela
sužnje, povzroča odvisnost od trošenja. To je psihična bolezen. »Prosimo
Gospoda za milost darežljivosti, ki nam širi srce in nas vodi v velikodušnost,« je
sklenil sveti oče.

Zahvala iz Črnomlja
Tudi pri nas smo imeli nabirko
za vse, ki jih je v Črnomlju in okolici prizadela toča. Zdaj smo prejeli
pismo, v katerem se nam zahvaljujejo: »Župnijska karitas iz Črnomlja in prejemniki pomoči po junijskem neurju s točo se vam zahvaljujemo za vašo donacijo, s katero
ste olajšali stisko mnogim.«

Praznovanje zvestobe

Na 33. nedeljo med letom smo tudi letos v naši župniji obhajali praznik
zakonske zvestobe in ljubezni. Na začetku je vse zbrane nagovorila članica
župnijskega sveta:
»Posebej pozdravljam med nami zbrane zakonske jubilante, ki so si pred 5,
15, 25, 40 in 45 leti obljubili, da se bodo ljubili in spoštovali v lepih trenutkih,
pa tudi trenutkih preizkušenj. Tu ste se zbrali, z vami pa tudi vaši domači in
naše župnijsko občestvo, da bi se Bogu zahvalili za milost izpolnjevati dano
obljubo ter v prošnji, da bi znali prepoznavati Božjo ljubezen v ljudeh okrog nas
in v nas samih ter živeti iz nje. “To je moja zapoved, da se ljubite med seboj.”
Dragi jubilanti, želim vam lepo praznovanje in vas že zdaj vabim, da se čez pet
let ponovno zberemo tu.« Zbralo se je deset parov, nekateri so redno navzoči v
naši skupnosti in opravljajo razne naloge,
drugi pa so z veseljem prišli praznovat k
nam, ker so se npr. pri nas poročili. Pri
maši smo začutili, kako lepo je, če bratje
prebivajo skupaj, kakor pravi Sveto pismo. Po maši pa smo v prijateljskem klepetu v učilnici odkrivali stare vezi in navezovali tudi nove. Bogu hvala!

Koledar za december 2018
1. 12. sobota, ob 19.00 lucernarij, bogoslužje luči, sodeluje Deški zbor;
2. 12. prva adventna nedelja, začetek adventnega časa;
- nedelja Karitas: kar boste darovali v pušico, je namenjeno za uboge;
5. 12. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
6. 12. četrtek, ob 17.30 češčenje: rožni venec za duhovne poklice;
ob 18.00 maša in pridiga ob godu sv. Miklavža: po maši ...;
7. 12. prvi petek, obhajanje bolnikov in starejših po domovih; ob 19.00 vaja
mešanega pevskega zbora, ki ga letos vodi s. Božena Kutnar;
8. 12. sobota, slovesni praznik Brezmadežno spočetje Device Marije; sveta
maša bo tudi dopoldne ob 10.00;
9. 12. druga adventna nedelja, pri večerni maši bo pela Vokalna skupina
Aurora pod vodstvom Janje Dragan Gombač, ki je lani januarja imela pri
nas koncert v okviru Sakralnega abonmaja;
16. 12. tretja adventna nedelja, začetek božične devetdnevnice;
- ob 14.15 binkoštna dvorana;
23. 12. četrta adventna nedelja;
24. 12. ponedeljek, sveti večer, po družinah se zberemo, kropimo dom in
molimo; če stanujemo sami, povabimo kakšnega soseda ali sosedo;
- ob 18.00 družinska maša; po pridigi blagoslov otrok v božičnem času;
- otroci prinesejo svoje hranilnike, v katere so zbirali v adventu;
- 22.00 prva nočna maša z ljudskim petjem;
25. 12. torek, BOŽIČ, rojstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa;
- polnočnica, zbor poje ob spremljavi orgel stare božične pesmi;
- svete maše kakor ob nedeljah: ob 9.00, 10.30 in 18.00;
- mešani pevski zbor bo sodeloval tudi pri deveti dopoldanski maši;
26. 12. sreda, praznik sv. Štefana, sveti maši ob 10.00 in ob 18.00;
- ob 19.30 tretji koncert Sakralnega abonmaja: Zbor sv. Nikolaja iz Litije
bo pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič izvedel Božično kantato za
zbor, sopran solo, klarinet in klavir skladatelja Andreja Makorja;
30. 12. nedelja, slovesni praznik Svete družine;
31. 12. ponedeljek, ob 18.00 zahvalna maša za milosti letošnjega leta;
1. januar 2019 ponedeljek, Marija, sveta Božja Mati, dan miru;
- sveti maši ob 10.00 in 18.00.
Svete maše: delavnik 18.00, nedelja 9.00, 10.30 in 18.00.
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00.
Župnijska karitas: torek 16.30–17.30, pogovor o težavah: ponedeljek 10.30.
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