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Letnik 32  št. 67 December  2018 

Advent pomeni prihod. Gre za Gospodov prihod. 

Zato nas vabi, naj odpremo najbolj sveta vrata, vrata 

našega srca Tistemu, ki je »naš Oče« in se od nekdaj 

imenuje »naš odkupitelj« (Iz 63,16). 
Poznamo tri njegove prihode: prvi je v uboštvu boži-

čne noči, drugi, ko bo prišel »soditi žive in mrtve«, 

tretji, ki nam je najbližji, pa je prihod Boga v naše 
življenje, v sleherni njegov dan in trenutek. Nadvse 

dragocen prihod v življenju slehernega človeka. 

Katero pot je Bog izbral za ta svoj prihod? Na pri-

mer brat, kateri koli brat postane vir, ki vodi k Bogu, 
zakrament, ki združuje z njim. Že na začetku advent-

nega časa pa hoče Bog stopiti na drugo pot, na pot 

našega srca. Za božič, ki je pred nami, si želi poiskati 
bivališče v srcu človeka. Sam Bog je izbral to srce, da 

bi ga spremenil v tabernakelj. 

Se morda čutiš samega, brez vsega, izločenega, 
zapuščenega? Ustavi se za trenutek! Poišči v svojem 

srcu: tu boš našel luč, nov pogum, njegovo bližino in 

tolažbo, našel boš Njega. Zadosti bo, če ga skupaj s 
prerokom pokličeš: »Pridi« O, da bi stopil dol! Predri 

nebesa in se vrni! Vrni se iz ljubezni!« 

To ni klic v prazno. Človek, ki kliče Boga: »Pridi, 
stopi dol, vrni se.« ve, da Bog ni daleč. Saj je zares 

blizu in prihaja naproti ustvarjenemu svetu in človeku 

sredi tega sveta. 

Advent je tu. Znova nam hoče naznaniti, da nam je 
Bog bližje, kot smo si sami. Sposodimo si povabilo 

starozavezanega preroka in kličimo: »Pridi!« Kličimo 
tudi za tiste, ki v sebi nosijo žgočo željo po srečanju, 

a nimajo moči, da bi zakričali. Četudi je ta klic zelo 

star, je še vedno nov in moderen, zapisan v srce vsake 
generacije. Saj se povsod, kjer človek kliče »pridi« 

znova ponavlja advent.  
*** 

BOGOSLUŽNA  S P O R O Č I L A     SLOVENCEM 
    V VELIKI BRITANIJI 

Čuj iz višav veseli glas 
Angelik Hribar 

 

Čuj iz višav veseli glas, ki z upanjem navdaja nas. 

Izgini, temni mrak noči, na nebu Jezus se blešči. 

Srce otožno, zdrami se, pogled povzdigni od zemlje! 

Glej, nove zvezde blaga moč pregnala bo nesrečno noč. 

 

Že božje Jagnje iz nebes prihaja na ta revni svet; 

Uničit grehov naših zlo v trpljenje Jezus gre voljno. 

Le kdo za greh bi solz ne lil, ki tako zlo nam je rodil? 

Z nebes prihaja večni Bog, sprejema smrt za greh otrok. 

 

Ko zadnjič se nam bližal bo, pretresel s strahom bo zemljo. 

Pravični se ne bo ga bal, krivični bo težko obstal. 

Zahvala čast in slava naj iz src se dviga v sveti raj. 

Bogu dobrotnemu vsekdar za milosti neskončnih dar. 

Ljubljana v adventnem času 
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MAŠE IN SREČANJA V ADVENTNEM 
IN BOŽIČNEM ČASU 2018/19 

 
SPOVED - če boste hoteli opraviti adventno ali božično 
spoved, boste imeli za to dovolj priložnosti pred sv. mašo 
ali po možnosti tudi po mašnem bogoslužju. 
 
OBISKI BOLNIKOV - v vseh krajih po predhodnem 
obvestilu. 
 

LETNA NAROČNINA NA »NAŠO LUČ«  
ZA VELIKO BRITANIJO BO V LETU 2019 

£31.35 
 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B r e z m a d e ž n a 
 

Marija ni bila le navadna žena, ki jo je po naključju 
obiskal angel Gabriel. Bog jo je skrbno izbral in 
natančno vzgajal za njeno vlogo - še preden je bila 
brezmadežno spočeta. Prav to danes praznujemo: 
edinstvenost te žene in privoljenja, ki ga je Bogu 
vedno znova pogumno izrekala. 
Danes se zahvalimo Bogu, da nam je dal tako dobro 

in čisto mater. Posnemajmo njen zgled in se po naj-

boljših močeh trudimo reči da božjemu načrtu za 
svoje življenje. 

LONDON: nedelja, 09. decembra,  ob  4.00 pop. 
- 2. adventna nedelja 

LONDON: ponedeljek, 24. decembra, ob 06.00 zvč. 
- maša sv. večera v kapeli Doma 
- za bivajoče v ”Našem domu” 

LONDON: torek, 25. decembra - BOŽIČ, ob 10.00 
dop.  
- sv. maša v kapeli Doma 

LONDON: nedelja, 13. januarja 2019, ob 4.00 pop.  
- 2. nedelja med letom. 

LONDON: nedelja, 10. februarja 2019, ob 4.00 pop. 
- 6. nedelja  med letom 

Dopolnjen je obljube čas 
 

Dopolnjen je obljube čas, rešenje se že bliža: 
Usmili Bog se grešnih nas, z višav se k nam poniža. 

Poslan je angel od Boga k brezmadežni Devici, 
nevesti Svetega Duha, izvoljeni kraljici. 

‘Raduj se, polna milosti', jo Gabriel pozdravi. 
‘Glej, Sin se ti na svet rodi, ki Bog je v rajski slavi'.  
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Dom v tujini je hrepenenje, 
dom doma je večen vir moči, 
je najlepše, kar ti da življenje, 

svetla zvezda, ki v temah blešči. 
(S.V.) 

 

Ko se ozremo v zvezdno nebo, vemo in čutimo, da 
so to iste zvezde, ki svetijo doma, v domovini. Toplo 
nam je pri srcu. Domovina zaživi v nas. In ko se pre-
damo čaru zvezdnega neba, začutimo, da je ves svet 
naš dom, da je za nas vse ta zemlja, naša prava 
domovina. 

Po Kristusovem rojstvu je ta svet postal naš dom. 
Kristus je začetek in dopolnitev vsega, kar obstaja. 
Ni čudno, da so se evangelistu Janezu ob misli na 
Kristusovo rojstvo zapisale besede: 

 
»Beseda je bila na svetu 

in svet je po njen nastal, a svet je ni spoznal. 
V svojo lastnino je prišla,  

toda njeni je niso sprejeli.« (JN 1 10-11). 

Taki smo večkrat tudi mi. S pogledom uprtim v tla, 
kjer ni neba, kjer ni zvezd. Kjer tudi ni odrešenja, 
kjer ni Kristusa. »Rojeni iz Boga« smo le takrat, če 
smo z Njim. Če ga z očmi vere uzremo na nebu 
našega srca, če ga vidimo v globinah naše duše in če, 
tako, kot so to storili trije modri, gledamo na pot.  

Za letošnji Božič in Novo leto, ki je pred nami, 
vsakemu od nas želim pogleda k zvezdam, v tisto 
prostrano, neskončno božje obzorje, kjer smo zapisa-
ni tudi mi. Če ima Bog vsakega izmed nas, tako kot 
pravi eden od njegovih prerokov, zapisanega na obeh 
dlaneh svojih rok, nas zagotovo vidi kot svetle zvez-
de na plašču svojega veličanstva. Tako dragoceni 
smo v njegovih očeh! 

*** 
Božič je najsilovitejša resnična zgodba o tem, kako 

je sklenil Bog stopiti do človeka in mu govoriti iz oči 
v oči. Ne da ne bi nad njim bedel in ga skrbno spre-
mljal že prej, pač pa ker je napočil bistven trenutek: 
človek že ima toliko odprto srce, da bo doumel, kar 
mu v njegovo dobro govorijo nebesa. Novorojenec 
namreč, ki se je pred dobrima dvema tisočletjema po 
dolgih pričakovanjih in napovedih na zemlji rodil, se 
bo, ko bo odrasel, na človeka obrnil z blagovestjo, z 
veselo novico, kje da je za vse nas srečna pot in kate-
ra je resnica, ki ne samo rešuje, ampak edina odrešu-
je. Bil je torej rojen za naše dobro. 

In kot je z njegovih ust govoril Oče, bodimo tukaj 
na zemlji brez velikih tesnob, saj je poskrbljeno, da  
bo trud našega življenja poplačan in se nam bo 
odkril smisel, zaradi česar ne bomo omahovali zaradi 
prepadne minljivosti in neustavljivega odhajanja 
časa in let. 

»Sveti trije kralji«, Nika Rudić (9 let), Sveti Vincencij katoliška osnovna šola, Marylebone, London 
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SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA         
62 Offley Road, London SW9 0LS          

Tel/Fax: 020-7735 66 55 
E-naslov: cikanek@skm-london.org.uk  

Spletna stran: http://www.skm-london.org.uk  

Dragi rojaki 
na britanskem otoku in razkropljeni po ostalih 

predelih sveta, kakor tudi vsi, ki živite v domovini, 
srčno vam želim in voščim vesel in blagoslovljen 

Božič ter zdravo in mirno novo leto 2019. 
 

Vaš župnik Stanislav Cikanek

Božična noč je drugačna od vsake druge 

noči; je sveta in blažena, božja in človeška hkrati; je 

svetla kakor dan. Uro za uro so po različnih meridia-
nih zemeljske oble razsvetljene cerkve in domovi. Ta 

svetloba potuje okrog našega planeta z angelovim 

sporočilom: Oznanjam vam veliko veselje za vse ljudi. 
Danes se vam je rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod 

(Lk 2,10-11). 

Evangelij polnočnega  slavja pove, da sta Jožef in 
Marija prišla k popisovanju iz oddaljenega Nazareta v 

Davidovo mesto, Betlehem. »Ko sta bila tam, so se ji 

dopolnili dnevi, da bi rodila. Rodila je sina, prvoro-
jenca, ga povila v plenice in položila v jasli, ker zanju 

ni bilo prostora v prenočišču.« (Lk 2, 6-7). Toda 

božja ljubezen se ne da premotiti. Pastirska votlina, 
zatočišče ovac pred nevihtami ali v hladnih nočeh, je 

postala mesto svetega dogodka, ki je veselje neba in 

upanje sveta. 
Tako preprosto je opisan dogodek božične noči. 

Tako neslišno in neopazno je prišel Bog na svet. In 

vendar je prav ta dogodek pretrgal molk in izpolnil 

več tisoč let trajajoči advent. Postal je tako glasen, da 

ga ni mogoče preslišati. Že več kot dva tisoč let pre-
buja človeštvo, da se v božični noči zazre v mejnik, ki 

deli zgodovino v dva dela, pred Kristusovim rojstvom 

in po njem. 
 

SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ 
 


