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nedelja, 29. november
1. adventna nedelja
sv. Andrej, apostol

»Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar.« Mr 13,35
evangelij: Mr 13,33-37

MINISTRANT

Blizu Ljubljane, v naselju Dolsko, stoji cerkev svete Helene. Postavljena je bila že daljnega leta 1495, torej kmalu za tem, ko
je Krištof Kolumb odkril Ameriko. Otroci, ali morda veste kdo je bila sveta Helena?
Sveta Helena je bila mati rimskega cesarja Konstantina, ki je slavnemu rimskemu
imperiju vladal v času, ko so kristjane še hudo preganjali. Za kruto zabavo ljudi so jih celo
metali levom in drugim zverem. To so bili za kristjane resnično težki časi. Preganjanje
je trajalo skoraj 300 let. In Konstantin je bil tisti cesar, ki je s preganjanjem končal ter
kristjanom podelil versko svobodo. Na to odločitev je najbolj vplivala njegova globoko
verna mama Helena, ki jo je imel Konstantin zelo rad. To se je zgodilo daljnega leta 313,
torej točno 1600 let preden se je rodil dr. Janez Janež in o katerem se bomo podrobneje
seznanili v letošnjem Adventnem koledarju. No, otroci, izračunajte, kdaj se je rodil
naš dr. Janez Janež.
In kakor je cesar Konstantin imel rad svojo mamo Heleno, tako ima tudi mali
Janez rad svojo mamo Ano. A ona ima njega še bolj. In ravno v cerkvi svete Helene,
v njegovem rojstnem kraju Dolsko, Janezek pridno ministrira. Mama ga ob tem milo
gleda in sama pri sebi upa: »Mogoče bo postal duhovnik. Tega si resnično iz srca želim«.
Kaj mislite otroci: Bo Janezek, ko bo velik, postal duhovnik?
Ali nima Janezek smešnega priimka? Če na koncu priimka na »z«-ju ne bi imel
strešice, bi bil kar Janez Janez. Tako sploh ne bi mogli vedeti, kateri Janez je
ime in kateri priimek.
Prižgi prvo svečko na adventnem venčku. Zmoli »Sveti angel«
za vse otroke, ki trpijo zaradi vojn in preganjanja.
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8
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