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Letnik 33  št. 69 December  2019 

 
 
Adventni čas je čas veselega pričakovanja. Kajti 

advent pomeni »prihod«, – in čakamo na Gospodov 

prihod. 

  

Napačno bi bilo, če bi zdaj mislili, da je čakanje nekaj 

pasivnega, da se torej lahko uležemo in z zaprtimi 

rokami počakamo na odrešitev, na luč od zgoraj.  

Adventni čas nas vabi, da bi si vzeli čas zase, da bi se 

pomirili, čeprav se okoli nas vse vrti in imamo obču-

tek, da se vse še hitreje vrti kot pred mnogimi leti. V 

tem miru se lahko vprašam, kako sem sam zadovoljen 

s seboj, kakšen je moj odnos do drugih in tudi do 

Boga. Sem sam še dovolj vesel, ali se sploh še znam 

veseliti, tudi nad majhnimi stvarmi in darili, ki jih 

dobim ali podarim? Ali je morda moje veselje prešlo, 

ker ne vidim več smisla pri sebi in v svetu in morda 

tudi v Cerkvi?  

Veselimo se nad življenjem, veselimo se, ker smo res 

odrešeni! Izkoristimo ta čas, izkoristimo naše življen-
je! 

V adventnem času že žarijo »majhne« luči, kot simbo-

li upanja v temi. Sveče na adventnem vencu, adventne 

pesmi, ipd. so le drobceni zunanji znanilci. 

 

S štirimi adventnimi nedeljami se vedno bolj približu-

jemo praznovanju Božiča. So kot vrata, ki se odpirajo 

 

 

 po vrstnem redu. Ti štirje tedni pred Božičem so pri-

ložnost za pripravo na Gospodov prihod z upanjem in 

kesanjem, zato je liturgična barva vijolična…  

 

 

 
 
 

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

Nekdo prihaja – a ti ga spregledaš! 

 
Nekdo se je namenil k tebi – pa si se pred njim zaprl! 
Nekdo potrka pri tebi – pa si zatisneš ušesa! 
Nekdo stanuje pri tebi –  pa bi ga najraje vrgel ven! 
Nekdo bi te rad nagovoril – pa ga prekineš! 
Nekdo čaka nate – ti mu obrneš hrbet! 
Nekdo ima neskončno veliko časa zate – pa si vedno 
zaseden! 
Nekdo prihaja – pa vidiš le sebe! 

Dokler ta Nekdo še prihaja, imaš še vedno čas, da 
postaneš drugačen. Jezus pride greh odvzet. 

  ADVENT 
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Tretja sveča z imenom VERA je pristavila: »Z 
menoj ni nič drugače. Govorim o bratstvu pa se v 
mojem imenu začenjajo vojne. Ljudje ne marajo 
več za Boga.« In tudi ona je ugasnila. 

Četrta sveča pa je zasvetila močneje in spregovorila: 
»Ne tako! Ne tako! Dokler svetim jaz, še ni nasto-
pil čas teme! Nagnite se k meni, sprejmite mojo 
svetlobo in  jo podarite ljudem.« Tej sveči je bilo 
ime UPANJE.  

 
MAŠE IN SREČANJA V ADVENTNEM 

IN BOŽIČNEM ČASU 2019/20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2020 £31.35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MARIJA BREZMADEŽNA 
 

Brezmadežna Marija, 
sam Bog te je izbral. 
Za mater svoj'ga Sina 

je tebe poiskal. 
 

Zato te zdaj častimo vsi, 
postali radi bi kot ti. 

Vsa čista si, Brezmadežna, 
še nas obvaruj vsega zla. 

 
Brezmadežna Marija, 

vsa lepa, čista si, 
ker greh in hudobija 

pokvarila te ni. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Štiri sveče 
Zgodba pripoveduje o štirih adventnih svečah: 

Prvi sveči je bilo ime MIR. Rekla je: »Ob vseh gro-
zotah, nehvaležnosti in prepirih nima več smisla, 
da gorim. Nihče me ne upošteva.« In je ugasnila. 

Druga sveča, ki ji je bilo ime LJUBEZEN, je priki-
mala prvi in dodala: »Iz mene se vsi norčujejo in 
me zlorabljajo. Tudi moja svetloba je neučinko-
vita.« In je ugasnila. 

LONDON: nedelja, 08. decembra,  ob  4.00 pop. 
- 2. adventna nedelja 

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

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

LONDON: nedelja, 5. januarja 2020, ob 4.00 pop.  
-  nedelja  pred Gospodovim 
razglašenjem. 

LONDON: nedelja, 09. februarja 2020, ob 4.00 pop. 
- 5. nedelja  med letom 
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Cesar Avgust, ki je bil vladar rimskega imperija, 
je zapovedal, da se morajo vsi Judje vrniti v 
svoja domača mesta zaradi popisa prebivalstva. 
Zato sta se Jožef in Marija odpravila v Betle-
hem, od koder je bila doma Jožefova družina. 
Marija je bila tik pred tem, da rodi. 

Ko sta prispela v Betlehem, nista nikjer našla 
prenočišča, zato sta spala kar v hlevu. In tam je 
Marija rodila sina Jezusa. Povila ga je v mehke 
kose blaga in ga nežno položila v jasli. 

Blizu Betlehema so bili nekateri pastirji čez noč 
na prostem in so čuvali svoje črede. Kar naen-
krat je k njim pristopil angel in obdala jih je svet-
loba, ki je prišla od Jehova. Pastirji so se pre-
strašili, toda angel jim je rekel: »Ne bojte se. 
Prinašam  veselo novico. Danes se je v Betle-
hemu rodil Mesija.« V tistem trenutku se je na 
nebu pojavila množica angelov, ki so govorili: 
»Slava Bogu v nebesih in mir na zemlji.« Nato 
so angeli izginili. Kaj so potem naredili pastirji? 

Drug drugemu so rekli: »Pojdimo naravnost v 
Betlehem.« Ko so prihiteli tja, so v hlevu našli 
Jožefa in Marijo z njunim novorojenčkom. 

Pastirji so pripovedovali, kar jim je rekel angel, 
in vsi so se čudili. Marija je razmislila o tem, kar 
je slišala od pastirjev, in tega ni nikoli pozabila.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastirji so se vrnili k svojim čredam in se zahva-
ljevali Bogu za vse, kar so videli in slišali. 
 

»Prišel sem od Boga in sem tukaj. Nisem pri-
šel sam od sebe, ampak me je on poslal«, 
(Janez 8,42). 
 
 
 
 

O, JASLICE, BORNE,  
LESENE 
Ljudska 

 
O, jaslice borne, lesene, 
pa vendar ste srečne tako, 
saj čisto do vas se sklonilo 
nocoj je dobrotno nebo. 

Za zibel vas kralj je izvolil, 
očeta nebeškega sin, 
kot dete človeško prinesel 
nam mir je z nebeških 
višin. 

Ve prve ste srečne čutile 
utripati Božje srce, 
ste postelj’co mu ponudile, 
ki so jo odrekli ljudje. 

BOŽIČ - Gospodovo rojstvo 
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POSLUŠAJTE VSI LJUDJE 
  
Poslušajte vsi ljudje, 
sveti Jožef v mesto gre. 
Sveti Jožef in Marija 
gresta v mesto Betlehem. 
  
Ko pa v mesto prideta, 
prenočišče iščeta. 
Oj ti mesto betlehemsko, 
da nas nočeš prenočit. 
  

Sveti Jožef govori: 
za večerjo me skrbi. 
Pa Marija ga tolaži: 
saj večerje treba ni. 
  
Za ročico jo drži, 
na oslička posadi, 
potlej gresta ven iz mesta, 
ven iz mesta Betlehem. 
  
Ko pa iz mesta prideta, 
bajtico zagledata. 
Tam na gmajn'ci, v revni štalci 
je rodila Jezusa. 
  
Vsi zapojmo iz srca 
v slavo Jezusa Boga, 
da nam Dete betlehemsko 
blagoslov svoj svet nam da. 
 

Vesele praznike! 
 

Dragi rojaki 
na britanskem otoku in po svetu, 

kakor tudi vsi,  
ki živite v domovini in zamejstvu: 

srčno Vam želiva in voščiva 
vesel in blagoslovljen Božič.          

Vaš župnik  Stane Cikanek 
in upravnica Našega doma Nataša Močnik 

Božični blagoslov doma in 
družine 

 
V mnogih naših krajih je lepa navada, da na 

sveti večer pokropimo in s kadilom pokadimo 

domačo hišo (ali stanovanje) in vse druge pros-

tore, ki so naša last. S tem dejanjem izpovemo, 

da je Bog stvarnik in vzdrževalec vsega, da 

morejo tudi gmotne stvari pomagati k človeko-

vemu izpopolnjevanju in služenju Bogu, da bo 

nastal nov svet po posebnem božjem posegu. 

Hkrati kličemo božje varstvo v naše vsakdanje 

življenje in delo. Ponekod pokropi-

jo (blagoslovljena voda) in pokadijo (kadilo) 

dom ali hišo na vse tri ,,svete večere": božični 

večer, na večer starega leta in na predvečer 

Gospodovega razglašenja (Treh kraljev). Med 

kropljenjem in pokadtijo prostorov lahko molimo 

rožni venec, pojemo božične pesmi ali pa opra-

vimo posebno opravilo božje besede. Po opravi-

lu božje besede oče pokropi prostore, vsak član 

družine pa sprejme pokropitev na tistem mestu, 

kjer se največ zadržuje ali dela. Istočasno opra-

vimo tudi pokaditev. Če še nismo napravili jas-

lic, jih postavimo zdaj ob sodelovanju vseh. Na 

koncu lahko zapojemo pesem: Tam stoji pa 

hlevček ali kako drugo božično pesem.  

SLOVENSKA KATOLIŠKA MISIJA         
62 Offley Road, London SW9 0LS          

Tel/Fax: 020-7735 66 55,  
Mobilni tel. 0736 53 53 900 

novi e-naslov: info@skm-london.org.uk  
Spletna stran: http://www.skm-london.org.uk   


