
Vsi kristjani moramo biti misijonarji. Pravi oznanjevalec evangelija in misijonar pa je samo tisti, ki ima ljubezen v srcu in 
ki ljubi. To pomeni, da moramo tudi mi ljubiti. Zgled velike ljubezni in misijonskega delovanja pa je dr. Janez Janež, ki je z 
besedami preroka Izaija »Tukaj sem, pošlji mene« (Iz 6,8) pogumno odgovoril na božji klic. O njem govorijo tudi zgodbice 
letošnjega Adventnega koledarja.

Verjetno pa ste tudi že slišali, da Bog prebiva v najbolj ubogih, revnih in bolnih. Mogoče se boste vprašali: »Pa zakaj ravno 
v njih?« Ravno zato, ker želi, da bi mu pomagali. Da bi ljubili. Ne prebiva samo v nebogljenih detetih. In dr. Janež je Boga 
videl ravno v bolnih in revnih. Njim je posvetil vso svojo ljubezen in vse svoje življenje. Jezus namreč neskončno hlepi po naši 
ljubezni, po tem, da bi tudi mi ljubili, ker si neizmerno želi, da bi vsi prišli v nebesa.

V kolikor namreč ne ljubimo, so nam tudi nebesa zaprta, saj to pomeni, da nismo pravi kristjani.

 Zato, da bo ljubezen ob zgodbah o dr. Janežu vedno bolj rasla v nas in da se bomo dobro pripravili na rojstvo Jezusa 
Kristusa, pa poleg Adventnega koledarja potrebujemo: 
�	Sveto pismo (preden prebereš zgodbico, najprej preberi evangeljski odlomek za tisti dan).
�	Adventni venček – pripravi ga (najlepše je, če ti pri tem pomaga kdo od domačih. Venček naj ima štiri svečke, kolikor je 

adventnih nedelj. Vsako nedeljo v adventu torej prižgi eno svečko več. Bliže, ko bomo Božiču, več svetlobe in ljubezni naj 
bo tudi v naših srcih.

�	Škatlica za darove za lačne otroke (misijonski hranilnik) – zelo velik izraz ljubezni je, če se čemu odpoveš in to daruješ 
za tiste, ki trpijo pomanjkanje. Darovi, ki se bodo zbrali v tem hranilniku, 
bodo namenjeni za otroke v misijonskih deželah.

�	Rdeč in rumen flomaster – vsakič, ko boš opravili nalogo, pobarvaj srce 
rdeče, z rumeno barvo pa nariši izžarevanje svetlobe, ki kaže na to, da si 
opravil delo ljubezni.

Sedaj pa poglejmo kako čudoviti življenjski avanturi je šel naproti 
naš Janez, potem, ko se je pogumno predal v božje roke.

sobota, 28. november 
sobota pred prvo  
adventno nedeljo

»Zato bedite in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu,  
kar se bo zgodilo.« Lk 21,36

evangelij: Lk 21,34-36
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8

mailto:missio@rkc.si
http://www.missio.si/

