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Družina na poti prenosa vere 
Umetnost očiščevanja srca – uvajanje v 

razločevanje
Življenje je sestavljeno iz nenehnega odločanja. So situacije, ko se je treba odločati 
za bolj ali manj koristne stvari. A so situacije, ko je treba izbrati nemudoma. A 
nič ni hudega, če so to manj koristne stvari. Pogosto pa se moramo odločati 
in izbirati med dobrim in zlom. Slaba misel je pri tem stalna nevarnost. Papež 
Frančišek zelo poudarja, da je nujno, da znamo razločevati duhove; razločevati, 
ali nam neka stvar pomaga ostati v Gospodu ali pa nas od njega oddaljuje. Zato 
bomo nekaj uvodnikov pomladanskih oznanil posvetili prav tej temi – duhovnemu 
razločevanju. 
Naše srce ima vedno želje, hotenja, misli, zato je pomembno, da razločujemo, od 
kod prihajajo, ali od Gospoda ali od hudega, ali nas približujejo Gospodu ali pa 
nas od njega oddaljujejo. Kristjan mora bdeti nad svojim srcem, da bi razlikoval to, 
kar prihaja od Boga, od tistega, kar prihaja od lažnih prerokov. Papež Frančišek 
večkrat poudarja, da je Jezusova pot, pot služenja in ponižnost in nanjo smo 
poklicani vsi kristjani. Zato je za kristjana še kako pomembno, da stalno preverja, 
ali je na tej poti. Pomembno je, da duhovno preizkušamo. 
»Dajte na preizkus duhove, da bi preskušali, ali zares prihajajo od Boga, kajti na 
svet je prišlo veliko lažnih prerokov. Zato je nujna čuječnost. Kristjan je moški 
ali ženska, ki zna bdeti nad svojim srcem. In velikokrat se naše srce, z mnogimi 
stvarmi, ki pridejo in grejo, zdi kot mestna tržnica: v njem najdeš vse. Zato je treba 
preizkušati, kaj je od Gospoda in kaj ni, da bi ostali v Gospodu!« nas spodbuja 
papež Frančišek. 
Kaj je torej kriterij za razumevanje, ali neka stvar prihaja od Kristusa ali pa 
od antikrista? Po besedah papeža Frančiška ima sv. Janez jasen in preprost 
odgovor: »Vsak duh, ki prizna, da je Jezus Kristus prišel v mesu, je od Boga; 
noben duh, ki Jezusa ne priznava, pa ni od Boga. To je duh antikrista.« Da je 
Beseda prišla v mesu, pomeni priznati pot Jezusa Kristusa, priznati, da se je 
on, čeprav je bil Bog, ponižal vse do smrti na križu. »To je pot Jezusa Kristusa: 
ponižnost, čisto ponižanje. Če te neka misel, neka želja vodi na to pot ponižnosti, 
ponižanja, služenja drugim, je od Jezusa. A če te vodi na pot nadutosti, 
nečimrnosti, ošabnosti, na pot abstraktne misli, potem ni od Jezusa.« Pomislimo 
na Jezusove skušnjave v puščavi. Vsi trije predlogi, ki jih je hudič dal Jezusu, so 
predlogi, ki so ga hoteli oddaljiti od poti služenja, ponižnosti, ponižanja, ljubezni. 
Na vse tri skušnjave Jezus odgovori z ne: ‘Ne, to ni moja pot.’
Pomembno je, da premislimo, kaj je v našem srcu, kaj mislimo in čutimo, kaj 
želimo, da pretresemo duhove. Ali preizkušam to, kar mislim, kar hočem, kar 
želim, ali pa vse sprejmem. Velikokrat je naše srce kot cesta, po kateri gre vse. 
In to je treba preizkušati. Ali vedno izberem stvari, ki prihajajo od Boga? Poznam 
tiste, ki prihajajo od Boga? Poznam pravi kriterij za razločevanje svojih misli 
in želja? Papež je povabil, naj ne pozabimo, da je kriterij učlovečenje Besede. 
»Beseda je prišla v mesu: to je Jezus Kristus! Jezus Kristus, ki je postal človek, 
Bog je postal človek, ponižal se je iz ljubezni, da bi služil vsem nam.« Apostol 
Janez nam daje to milost, da spoznamo, kaj se dogaja v našem srcu, in imamo 
modrost razločevanja tistega, kar prihaja od Boga, in tistega, kar ne prihaja od 
Boga.

Povzeto po papežu Frančišku

Napovedni koledar:
1. 5. – začetek šmarnic
2. 5. – maša na Tehovcu, skupina za 
starejše
3. 5. – biblična skupina
4. 5. – prvi petek
5. 5. – srečanje ministrantov 

Krstna nedelja
Nedelja, 29. 4., bo krstna. Priprava na 
zakrament sv. krsta bo v četrtek, 26. 4., 
ob 20.00 v učilnici župnišča. Potrebne 
so predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši 
vabljeni k molitvi večernic pred 
Najsvetejšim.

Povabilo k ponedeljkovemu  in 
petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro 
pred sv. mašo lepo povabljeni k tihemu 
češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k uri Božjega 
usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni 
k uri Božjega usmiljenja v kapelo sv. 
Družine.

Jutranja adoracija:
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli Sv. 
Družine od 5.15 do 7.00 tiha adoracija 
pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v tor., sre. čet., 
pet., sob. in ned. pol ure pred sveto 
mašo. Možnost duhovnega pogovora 
v petek eno uro pred sv. mašo. Ali po 
dogovoru. 

Čiščenje cerkve:
14. 4. – starši birmancev
21. 4.  – 4. skupina (vodja: Andreja 
Bečan) 
28.4. – 5. skupina (vodja: Francka 
Strušnik)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za 
urejenost naše župnijske cerkve, naj 
sporoči na tel. 051/303 – 164.

NOVI TRR: SI56 0430 2000 3327 181

Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter  četrtek, od 16.00 do 17.30; 
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
16. 4. 2018

Bernardka Lurška, dev. 19.00 + Uroš Jaklič, 7. dan
+ Ignac Kušter, obl. (oddana)

Torek
17. 4. 2018

Rudolf, muč 7.00 (kapela) + Rudi Verhovšek, r. d.

Sreda
18. 4. 2018

Evzebij, šk. 19.00 + Željko Černjavski, 30. dan

Četrtek
19. 4. 2018

Leon IX., pp 19.00 + Stanko Lutar

Petek
20. 4. 2018

Teotim, šk. 16.00 DSO
19.00 

(cerkev)

++ za rajne
++ Alojzij in Jožefa Plešec, 
obl.

Sobota
21. 4. 2018

Anzelm, šk-uč. 19.00 + Stane Sušnik, obl.

Nedelja
22. 4. 2018
Apd 4,8-12; Ps 
118,1.8-9.21-

23.26.28-29; 1 Jn 
3,1-2; Jn 10,11-18

4. velikonočna 
nedelja - nedelja 
Dobrega pastirja
Hugo, op.

7.00
9.30

11.00 
(Petelinc)

19.00

+ Antonija Bečan
Za žive in rajne farane
+ Zdravko Kopač
Za zdravo pamet

Ponedeljek
23. 4. 2018

Jurij, muč. 19.00 + Franc Avsec, 30. dan
+ Vinko Kopač (oddana)

Torek
24. 4. 2018

Fidel, muč. 7.00 (kapela) ++ za rajne

Sreda
25. 4. 2018

Marko, ev. 19.00 + Ciril Prezelj, 30. dan
++ Frančiška in Anton Kopitar

Četrtek
26. 4. 2018

Marija Mati dobrega 
sveta

19.00 ++ Luštrik (Goričane 43)

Petek
27. 4. 2018

Hozana, dev. 19.00 + Franc Škof

Sobota
28. 4. 2018

Peter Chanel, duh., 
muč.

10.00 (DSO)
19.00

++ za rajne
+ Anton Mrak

Nedelja
29. 4. 2018
Apd 9,26-31; Ps 

22,26-27.28.30.31-
32; 1 Jn 3,18-24; 

Jn 15,1-8

5. velikonočna 
nedelja
Katarina Sienska, dev., 
c. uč.

7.00
9.30

19.00

+ Ivana Rems
+ Jože Okorn, obl.
za žive in rajne farane



Srečanje birmancev z nadškofom 
birmovalcem

Srečanje z birmovalcem, upok. nadškofom 
Alojzijem Uranom bo v ponedeljek, 9. 4., 
ob 18.00 v cerkvi. Srečanja se zagotovo 
udeležite birmanci, starši in botri, povabljeni 
ste tudi vsi ostali. Na srečanju se bodo 
birmovalcu najprej predstavili birmanci, 
sledil bo pogovor z birmanci in nagovor za 
vse navzoče. Med sveto mašo, ki bo sledila 
srečanju, bo birmovalec spovedoval. 
Priložnost za spoved izrabite predvsem 
starši in botri. Birmanci izrabite priložnost 
za spoved v času devetdnevnice.

Katehetski sestanek
Katehetski sestanek v aprilu bo v 
ponedeljek, 9. 4., ob 8.30 v katehetskem 
kabinetu.

Tajništvo ŽPS
V torek, 10. 4., ob 20.30 vabim člane 
tajništva ŽPS, da se zberemo na srečanju 
v župnišču. 

Srečanje Karitas
V sredo, 11. 4., po večerni sveti maši bo 
v prostorih Karitas pod cerkvijo srečanje 
njenih sodelavcev. 

Praznik birme 
Praznik sv. birme bo v nedeljo, 15. 4., ob 
9.30. 49 naših birmancev bo po rokah 
upokojenega nadškofa Alojzija Urana 
prejelo potrditev Sv. Duha. 

Seja ŽPS
V ponedeljek, 16. 4., bomo imeli sejo ŽPS. 
Začeli jo bomo s sveto mašo ob 19.00 v 
cerkvi. Člani lepo vabljeni.

Teden molitve za duhovne poklice
Teden molitve za nove duhovne poklice, 
njihovo svetost in stanovitnost bomo v 
Cerkvi na Slovenskem obhajali od nedelje, 
15., do nedelje, 22. 4. Višek molitvenega 
slavja bo v nedeljo, 22. 4., ko bomo obhajali 
nedeljo Dobrega pastirja. Ves teden 
bomo pri sv. mašah molili za duhovne 
poklice, prisluhnili posebej pripravljenim 
nagovorom in prošnjam.

 
 
 
 

Molitev za duhovnike sv. Terezije 
Deteta Jezusa 

Jezus, večni, Veliki 
duhovnik,
ohrani svoje 
duhovnike
v zavetju svojega 
presvetega Srca,
da jim nihče ne bo 
mogel škodovati.

O h r a n i 
neomadeževane
njihove maziljene 
roke,
ki se vsak dan 
dotikajo
tvojega presvetega Telesa.

Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva.

Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!

Daj jim skupaj z oblastjo
spreminjati kruh in vino
tudi moč spreminjati srca.

Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega življenja.

Amen. 
 

Kateheza odraslih
V četrtek, 19. 4., bo po maši in molitvah 
v Marijini učilnici redno mesečno srečanje 
kateheze za odrasle. 

Animatorski vikend
Pripravljalni vikend animatorjev na letošnji 
poletni oratorij bo 20. 4. – 22. 4. v Adergasu. 
Spomnite se nas v molitvi.

Dopolnimo spoznanja 
V petek, 20.4., ob 20.00 bo v dvorani 
Valentina Oblaka predavanje v sklopu 
predavanj »Dopolnimo spoznanja«. Lepo 
vabljeni. 

Žegnanje Petelinc 
Letos bo zaradi sv. Birme na 3. velikonočno 
nedeljo, žegnanje na Petelincu izjemoma 
teden kasneje, na 4. velikonočno nedeljo,  

 
22. 4., ob 11.00. Lepo vabljeni!

Sestanek za starše prvoobhajancev
V sredo, 25. 4., ob 20.00 bo v dvorani 
Valentina Oblaka v pastoralnem domu 
sestanek za starše prvoobhajancev pred 
praznikom prvega svetega obhajila. Starši 
lepo vabljeni.

Karitas delitev hrane
V sredo, 25. 4., od 17.00 do 18.45 bodo 
sodelavci Karitas v njihovih prostorih pod 
cerkvijo delili higienske potrebščine in 
hrano. Prijazno vabljeni.

Prvomajski prazniki
V času prvomajskih praznikov ne bo 
rednega verouka.

Župnijsko romanje v maju  
Še vedno je nekaj prostih mest za romanje 
v Fatimo. Kdor namerava romati, prosim, 
da se čim prej prijavi. Vsi, ki ste se že 
prijavili, ste po pošti s strani agencije Ariturs 
dobili pogodbe, na katerih je razloženo vse 
potrebno glede romanja. Bodite pozorni na 
datum odhoda in prihoda domov. 

Zahvale
Iskrena hvala vsem, ki ste se vsak na 
svoj način trudili, da bi bili dnevi, ko smo 
se spominjali največjih skrivnosti naše  

 
vere, lepo obhajani in zato verjamem da  
globoko doživeti v naših srcih. Hvala vsem 
bogoslužnim sodelavcem: diakonu Iztoku, 
bogoslovcu Janezu in Nejcu Vilarju, 
ministrantom, pevcem, zborovodjem, 
organistu, pritrkovalcem, bralcem, vsem, ki 
ste v bogoslužju sodelovali z darovanjem 
kruha in vina in uvodi, vsem, ki ste se 
dali na razpolago za obred umivanja 
nog. Hvala g. ključarju Andreju Kogoju 
za organizacijo vstajenjske procesije 
in ostalim ključarjem. Hvala vsem, ki 
ste sodelovali pri postavljanju Božjega 
groba. Hvala g. Marjanu Bukovšku za 
uglasitev ogrel. Hvala skupinam, ki ste 
čistile cerkev, hvala ge. Minki in ge. Ireni 
za krašenje cerkve. Lepa hvala Ireni in 
Zoranu Kršinarju za lepo oprane in zlikane 
prte za naše oltarje ter čudoviti novi prt pri 
Božjem grobu. Hvala vsem, ki ste urejali 
okolico cerkve in župnišča, g. Ivanu in 
ge. Urški Jenko. Hvala g. Štefanu in ge. 
Poldki Zavašnik za tedensko čiščenje 
doma. Hvala ge. Miri Dobnikar za skrb 
za cerkveno perilo in skrbno opravljanje 
mežanrjenja v zakristiji. Zahvala za dar za 
oljčne vejice. Dar bo šel za obnovo istrskih 
cerkva. Hvala za nabirko ob Božjem grobu 
za cerkev Božjega groba v Jeruzalemu, 
lepa hvala za velikonočni ofer in sploh za 
vse, kar ob praznikih storite ali namenite v 
blagor župnijskega občestva.

Ponedeljek
9. 4. 2018

Hugo, šk.
birmanska devetdnevnica

18.00

19.00

Srečanje z birmovalcem
+ Alojzija Lakič, 7. dan
++ Terezija in Vinko Zdešar (oddana)

Torek
10. 4. 2018

Ezekiel, pr.
birmanska devetdnevnica

19.00 ++ za rajne

Sreda
11. 4. 2018

Stanislav, šk.
birmanska devetdnevnica

19.00 + Franc Hafner, obl.

Četrtek
12. 4. 2018

Julij I., pp.
birmanska devetdnevnica

19.00 ++ Tomažinovi

Petek
13. 4. 2018

Martin I., pp-muč.
birmanska devetdnevnica

19.00 + Ivan Kršinar, 30. dan
+ Anton Plešec, obl. (oddana)

Sobota
14. 4. 2018

Valerijan, muč.
birmanska devetdnevnica

10.00 (DSO)
19.00

+ Jernej Sušnik, obl.
+ Martin Čarman, obl.

Nedelja
15. 4. 2018
Apd 3,13-15; Ps 
4,2.4.7-8.9; 1 Jn 

2,1-5; Lk 24,35-48

3. velikonočna nedelja 
slovesnost sv. birme
Helena, kn.

7.00
9.30 

19.00

za žive in rajne farane
+ Ivanka Rems
+ Marjan Krmelj, r. d.
++ Peter Koželj, Lado Mihelič

Mašni nameni



Poslanica papeža Frančiška za 55. svetovni dan 
molitve za duhovne poklice

Dragi bratje in sestre!
Prihodnjega oktobra bo potekalo 15. redno splošno zasedanje škofovske sinode, ki 
bo posvečeno mladim in še posebno odnosu med mladimi, vero in poklicem. Ob tej 
priložnosti bomo imeli možnost, da globlje razmislimo, kako je poklicanost k veselju, 
ki nam ga namenja Bog, v središču našega življenja in kako je to »Božji načrt 
za može in žene vseh časov« (Škofovska sinoda, XV. redno splošno zasedanje, 
Mladi, vera in razločevanje poklicanosti, Uvod).
55. svetovni dan molitve za poklice nam ponovno in močno oznanja to veselo novico: 
Nismo žrtve naključja ali zaporedja neurejenih dogodkov, temveč nasprotno, naše 
življenje in naša navzočnost v svetu sta sad Božjega klica!
Celo v nemirnih časih, v katerih živimo, nas skrivnost učlovečenja spominja, da nam 
Bog vedno prihaja naproti in je Bog z nami; on včasih prihaja po zaprašenih cestah 
našega življenja, sprejema naše silno domotožje po ljubezni in sreči ter nas kliče k 
veselju. V raznolikosti in edinstvenosti vsakega poklica, osebnega in cerkvenega, 
je treba poslušati, razločevati in živeti to Besedo, ki nas kliče od zgoraj; medtem 
ko stori rodovitne naše talente, nas naredi tudi za orodje odrešenja v svetu in nas 
vodi k polnosti sreče.
Ti trije vidiki – poslušanje, razločevanje in življenje – so bili prav tako navzoči od 
začetka Jezusovega poslanstva, ko je po dneh molitve in boja v puščavi obiskal 
svojo sinagogo v Nazaretu in tam poslušal Besedo, razločeval vsebino poslanstva, 
ki mu ga je zaupal Oče, in oznanjal, da je prišel, da ga uresniči »danes« (prim. Lk 
4,16-21).
Poslušati 
Gospodov klic – naj takoj povemo – ni tako jasen kot nekaj, kar moremo slišati, 
videti ali otipati v našem vsakdanjem izkustvu. Bog prihaja tiho in diskretno, ne da 
bi nam jemal našo svobodo. Tako se lahko zgodi, da njegov glas zadušijo mnoge 
skrbi in opravki, ki zaposlujejo naše misli in naše srce.
Prav je torej, da se razpoložimo za globoko poslušanje njegove Besede in življenja, 
da smo pozorni tudi na podrobnosti našega vsakdanjika, da se naučimo brati 
dogodke v luči vere in ohranjamo odprtost za presenečenja Duha.
Posebnega in osebnega klica, ki si ga je Bog zamislil za nas, nikoli ne bomo odkrili, 
če bomo ostali zaprti sami vase, v svoje navade in vztrajali v drži malodušnega 
človeka, ki svoje življenje zapravlja v ozkosrčnem iskanju lastnega jaza. Tako 
bomo izgubili priložnost, da bi sanjali o velikih stvareh ter postali protagonisti te 
edinstvene in izvirne zgodovine, ki jo Bog želi pisati z nami.
Tudi Jezus je bil poklican in poslan; zaradi tega je potreboval, da se zbere v tišini. 
Poslušal in bral je Besedo v Sinagogi ter z lučjo in močjo Svetega Duha razodel 
njen polni pomen, sklicujoč se na svojo lastno osebo in na zgodovino izraelskega 
ljudstva.
Drža poslušanja postaja danes vse bolj težka, ker smo potopljeni v hrupno družbo, 
v silovitost obilja spodbud in informacij, ki polnijo naše dneve. Z zunanjim hrupom, 
ki včasih prevladuje v naših mestih in soseskah, sta večkrat povezani tudi naša 
notranja razpršenost in zmeda, ki nam ne dovolita, da bi se ustavili in uživali v 
okušanju kontemplacije, v miru razmislili o okoliščinah svojega življenja ter napravili, 
zaupajoč v dobrohoten Božji načrt za nas, rodovitno razločevanje.
Toda, kakor vemo, Božje kraljestvo pride, ne da bi delalo hrup in ne da bi zbujalo 
pozornost (prim. Lk 17,21), in njegova semena moremo zbrati samo, kadar kot 
prerok Elija znamo vstopiti v globine svojega duha in pustimo, da se ta odpre za 
komaj zaznaven glas Božjega šepeta (prim. 1 Kr 19,11-13). 
Razločevati
Ko Jezus v Sinagogi v Nazaretu bere odlomek iz preroka Izaija, razločuje vsebino 



poslanstva, za katero je bil poslan, in ga predstavi tistim, ki so pričakovali Mesija: 
»Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. 
Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na 
prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu« (Lk 4,18-19).
Na enak način lahko vsak od nas odkrije svoj lasten poklic samo z duhovnim 
razločevanjem. To je proces, v katerem oseba, v dialogu z Gospodom in v 
poslušnosti glasu Duha, pride do tega, da napravi temeljno izbiro, začenši z izbiro 
svojega življenjskega stanu (Škofovska sinoda, XV. redno splošno zasedanje, 
Mladi, vera in duhovno razločevanje II, 2).
Še posebno odkrivamo, da ima krščanski poklic vedno tudi preroško dimenzijo. 
Kakor nam pričuje Sveto pismo, so bili preroki poslani ljudem v situacijah velike 
materialne negotovosti ter duhovne in moralne krize z naročilom, da bi v Božjem 
imenu ljudem govorili besede spreobrnjenja, upanja in tolažbe. Kakor veter, ki dviga 
prah, prerok vznemirja napačno mirnost vesti, ki je pozabila Gospodovo besedo, 
razločuje dogodke v luči Božje obljube in pomaga ljudstvu opaziti znamenja 
vzhajanja zarje v temi zgodovine.
Tudi danes močno potrebujemo razločevanje in preroštvo; premagati je treba 
skušnjave ideologije in prepuščanja usodi ter v odnosu z Gospodom odkrivati kraje, 
sredstva in situacije, po katerih nas kliče. Vsak kristjan bi moral razvijati sposobnost 
»razbrati znotraj« lastnega življenja in prepoznati, kam in k čemu ga kliče Gospod, 
da bi nadaljeval njegovo poslanstvo. 
Živeti
Končno Jezus oznani novost sedanjega trenutka, ki bo mnoge navdušila, druge pa 
zakrknila. Čas se je dopolnil in On, od Izaija oznanjeni Mesija, je maziljen, da reši 
jetnike, ozdravi slepe in oznani usmiljeno ljubezen Boga do vsake stvari. Resnično, 
»danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali« (Lk 4,20), zatrdi Jezus.
Veselje evangelija, ki nas odpre za srečanje z Bogom ter z brati in sestrami, ne more 
čakati naše počasnosti in naše lenobnosti; ne more se nas dotakniti, če slonimo pri 
oknu z izgovorom, da še vedno čakamo na ugoden čas; za nas se tudi nikakor ne 
more uresničiti, če takoj danes ne prevzamemo tveganja in se odločimo za neko 
izbiro. Poklic je danes! Poslanstvo kristjana je za sedaj! In vsak od nas je poklican 
– v laiško življenje v zakon ali v duhovniški poklic v službenem duhovništvu ali v 
življenje posebne posvetitve –, da bi postal Gospodova priča, tukaj in sedaj.
Ta danes, ki ga je Jezus oznanil, nam dejansko zagotavlja, da Bog še naprej 
prihaja, da bi odrešil človeštvo in nas naredil deležne svojega poslanstva. Gospod 
še naprej kliče ljudi, da bi bili z njim in hodili za njim v odnosu posebne bližine, v 
njegovi neposredni službi. In če nam da razumeti, da nas kliče, naj se popolnoma 
posvetimo njegovemu Kraljestvu, se nam ni treba bati. Lepo je – in velika milost – 
biti popolnoma in za vedno posvečeni Bogu in službi bratom.
Gospod tudi danes kliče, naj hodimo za njim. Ni nam treba čakati, da bomo popolni, 
da bi odgovorili s svojim velikodušnim »tukaj sem«, niti se ni treba bati svojih meja 
in svojih grehov, temveč z odprtim srcem sprejeti Gospodov glas. Poslušati ta 
glas, razločevati svoje osebno poslanstvo v Cerkvi in svetu ter ga končno živeti v 
»danes«, ki nam ga daje Bog.
Naj nas presveta Marija, dekle, ki je živelo na obrobju, ki je poslušalo, sprejelo in 
živelo Božjo besedo, ki je postala človek, vedno varuje in spremlja na naši poti.

V Vatikanu, 3. decembra 2017
Prva adventna nedelja

Papež Frančišek


