ADVŽ 2020: »Gospod ti bo naredil hišo…« (2 Sam 7, 11)
Sredi koronapreizkušnje prižigamo svečke upanja in pričakujemo Luč. Lačni smo srečanja med seboj
in s skrivnostnim Nekom. Kako lahko obnovimo hišo sami – in kako jo prenavlja Božič-Jezušček?
Letošnje ADVŽ govorijo o HIŠI (družini, ekipi, skupnosti … svetu). V 2 Sam beremo o kralju Davidu,
ki ob utrditvi kraljevanja v Jeruzalemu tja prenese še skrinjo zaveze – znamenje Božje prisotnosti
med Božjim ljudstvom. Davidova skrb je, da bo on Bogu »naredil hišo«. Lep namen, toda – za koga
pa se ima?! Bog je Davida iz pastirja naredil za kralja … in še več kot to mu obljublja »božična«
prerokba, o kateri več čez tri tedne.
Kaj lahko k temu doprinesejo DVŽ? Več o metodi dela ti bo povedal
voditelj, sam pa lahko navodila in gradivo najdeš na spletni strani
IDD. V začetku bodi pozoren na »štiri navodila DVŽ«: da molitev
gradiš po 6 točkah in po njej pišeš refleksijo (v duhovni dnevnik),
smisel za razločevanje duhov(nosti) pa gradiš še s pomočjo
podeljevanja v skupini in pogovora z molitvenim spremljevalcem.
Nekaj podobnega je storila slikarka Rezka Arnuš iz Dolenjskih Toplic:
njeni vnuki so se ob igri z lutko dojenčka vživeli v Božičevo zgodbo
(bili v odnosu z Bogom, molili in podeljevali med seboj), babica pa je
naredila refleksijo (naslikala in dala naslov »Pripravimo jaslice«),
njena razstava pa je pričevanje in dodatno iskanje odmevov (no, če bi
bilo na štiri oči oziroma ušesa, bi šlo za osebni pogovor).
Vsak teden bo gradivo za molitev predstavilo pet odlomkov Božje besede iz tekočega liturgičnega
časa (adventnega tedna), od katerih si tisti, ki moli, izbere največ tri, ob katerih torej moli po dva
dni (lahko pa še dlje ob manj odlomkih). Če ti je odlomek predolg, vzemi le del odlomka. Pri vsaki
molitvi s svojimi besedami izrazi prošnjo tedna; za poglobitev je ob vsakem odlomku še kakšno
vprašanje. Zadnji, sedmi dan pa naredi refleksijo tedna: še enkrat preglej zapiske in se v molitvi
ustavi ob tistem odlomku ali vrstici, ki te je najbolj nagovorila.

Beseda tedna in 1. odlomek (1 Kor 1,3–9): ODNOS IN PRIČAKOVANJE
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. … Zvest
je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom.
Bolj(e) bom molil, če se bom iskreno, zaupno in naravnost obračal na Boga, Sveto Trojico. Ni važen
voditelj ali skupina, ampak Bog sam, ki je v molitvi tu in zdaj – zame, za moj odnos z Njim.
 Za katero milost sem ob začetku ADVŽ hvaležen? Za kaj želim prositi Božička letos? Zapiši!
Prošnja tedna: Moj ljubi … (Oče, Jezušček …), daj mi Duha molitve: iskrene zahvale in prošnje za
milost, da …
2. odlomek: Mr 13,33–37: Čujte!
Simbol za vstopanje: svečka. Preden prižgem(o) svečo (adventni venček
…), se pripravimo na molitev z umirjanjem v molku. Nekaj minut
poslušajmo utrip srca in okolico, vonjajmo, pozorni hkrati na vse čute
opazujmo temo in nato plamen.
 Kaj pomeni bedeti, čuti, čakati Nekoga ... vstajati zjutraj za molitev?
3. odlomek: Ps 27,1.4.13–14: Eno prosim GOSPODA …: da bi prebival v
GOSPODOVI hiši vse dni svojega življenja!
Poudarek iz duhovnosti: osebna molitev, namreč po šestih korakih (glej
»štiri navodila«) in izražanje občutij in njihova refleksija.
 Katera osebna občutja, stiske in zaupanja želim izraziti Gospodu?

4. odlomek: Mt 7,21.24–27: Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben
preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo.
Slovenska Cerkev / Družba Jezusova (DJ) . Četrti odlomek na listu bo udeleženca ADVŽ vsakič
povabil, da premišljuje izbrano aktualno situacijo iz slovenske Cerkve ali eno od jezuitskih štirih
univerzalnih apostolskih preferenc (UAP) iz načrta za obdobje 2019–2029; tako udeleženec svojo
osebno izkušnjo poveže z duhom občestva. Prva UAP v Družbi Jezusovi je »Kazati pot k Bogu skozi
duhovne vaje in razločevanje«.
 Kdo (ali kaj) ti je letos kazal pot k Bogu, te duhovno spremljal in spodbujal k razločevanju,
izbiranju dobrega oziroma boljšega?
 Moraš sprejeti kakšno odločitev ali si jo že sprejel?
 Ali pa ti duhovno spremljaš koga drugega, ga spodbujaš v veri in ga poslušaš, ko se odloča?
Namesto Mt 7 … lahko premišljuješ tudi naslednji odlomek iz jezuitskega dokumenta:
»Doživljamo, da današnja sekularizirana družba globoko izziva Cerkev v njeni dolžnosti, da oznanja
evangelij. Nujno je, da kot verniki presežemo tako sekularizem kot nostalgijo po kulturnih izrazih
preteklosti. Želimo sodelovati s Cerkvijo v doživljanju posvetne družbe kot znamenja časov, ki
ponuja priložnost za prenovljeno navzočnost v srcu človeške zgodovine. V dozoreli sekularni
družbi se odpira prostor kompleksnih razsežnosti človeške svobode, med katere spada tudi
svoboda vere. V dozoreli sekularni družbi so dani pogoji za nastanek ugodne klime za osebne
religiozne procese, ki so neodvisni od socialnega ali etičnega pritiska, znotraj katerih se je mogoče
temeljito vprašati in svobodno izbrati hojo za Kristusom, pripadnost cerkveni skupnosti in stil
krščanskega življenja v socialnih, ekonomskih, kulturnih in političnih okoljih. Duhovne vaje sv.
Ignacija Lojolskega so privilegirano sredstvo, da postane navzoč Gospod Jezus, njegovo življenje in
delo, v različnosti socialnih kontekstov sodobnega sveta.«
5. odlomek: Iz 2,1–5: Številna ljudstva bodo prišla in rekla: »Pridite, pojdimo na GOSPODOVO goro,
k hiši Jakobovega Boga. Poučil nas bo o svojih potih ...«
Cerkev in svet. Kot pri četrtem odlomku, tudi peti odlomek bo vsakič vabil, da z
globalno (=katoliško) Cerkvijo oziroma s papežem premišljuješ, kako naj
kristjani odgovorimo na kakšen svetovni izziv. Škofovska sinoda leta 2012 je bila
namenjena novi evangelizaciji, po njej izvoljeni papež Frančišek pa je 2013 kot
svoj prvi dokument napisal Veselje evangelija.
 Kaj je temelj vere, o kateri želim govoriti z drugimi, nevernimi ...?
 Od kod črpam veselje in navdihe za življenje?
 V katerih situacijah se čutim poklicanega spregovoriti o veri?
Namesto Iz 2 … lahko premišljuješ tudi naslednji odlomek iz papeževega dokumenta:
»Vabim vsakega kristjana, kjerkoli že je, naj še danes obnovi svoje osebno srečanje z Jezusom
Kristusom, ali se vsaj odloči za srečanje z njim in ga vsak dan nenehno išče. Ni razloga, da bi
kdo mislil, da to vabilo ni namenjeno njemu, kajti »nihče ni izključen od veselja, ki ga
prinaša Gospod«. Kdor tvega, tega Gospod ne razočara. Kadar kdo stori majhen korak naproti
Jezusu, odkrije, da je Jezus že pričakoval njegov prihod z odprtimi rokami. … Besede Benedikta
XVI. nas vodijo v središče evangelija: »Na začetku krščanstva ni etična odločitev ali kakšna
velika ideja, temveč je srečanje z dogodkom, z Osebo, ki daje našemu življenju novo obzorje in s
tem njegovo odločilno usmeritev.« Samo po zaslugi tega srečanja – ali ponovnega srečanja – z
Božjo ljubeznijo, se spreminjamo v srečno prijateljstvo, in smo rešeni iz svoje osamljene zavesti in
samozadostnosti. V polnosti postajamo človeški, kadar smo več kakor človeški, ko namreč
dovolimo Bogu, da nas popelje onkraj nas samih, da bi dosegli svojo najbolj resnično bistvo. Tu
je izvir evangeljskega delovanja. Kdor je srečal to ljubezen, ki mu vrača smisel življenja, jo
mora posredovati drugim.« (EG 3.7–8)

