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  Ljudje neradi čakamo. (Vsaj zame to 
velja.) Če moramo čakati, postanemo 
živčni. Pomislimo samo na čakanje pri 
zobozdravniku ali pa na čakanje v vrsti 
pred okencem za dokumente. Seveda pa 
obstaja tudi druga vrsta čakanja – veselo 
pričakovanje: ko fant čaka na zmenek z 
dekletom, na primer. 
 

 Podobno so veseli starši, ko se njihov 
otrok vrne s potovanja ali študija v 
tujini. V tem veselju mu mama pripravi 
najljubšo jed, ko pa je v Angliji, kjer je bil 
na jezikovnem tečaju, tako slaba hrana. 
Pričakovanje zna biti lepo in veselo, ko 
čakaš na ljubljeno osebo. Kdor ima vero, 
pričakuje Kristusa, je buden in 
pripravljen, da ga sprejme. 
  
  Ko sem obiskal zelo bolno starejšo 
gospo, mi je mirno dejala: »Sedaj 
čakam.« Nekoliko mi je bilo nerodno, 
kajti mislil sem, da bo rekla: »Sedaj 
čakam smrt!« Pa je nadaljevala: »Sedaj 
čakam Kristusa, da pride pome.« Vse 
življenje je bila povezana z njim. Zanj je 
delala, z njim trpela, k njemu je molila, 
sedaj ga je čakala v moči vere vanj in z 

ljubeznijo, s katero ga je ljubila. Njeno  

končno pričakovanje je bila vsota 
številnih »majhnih pričakovanj« 
Gospoda. Dejala je še, da veliko moli. V 
slogu današnjega evangelija bi lahko 
rekli, da je budno čakala. Vera ji je 
pomagala, da se ni bala, ampak je 
pripravljena čakala Kristusa. 
 

  »Blagor tistim služabnikom, ki jih bo 
gospodar ob svojem prihodu našel 
budne. Resnično, povem vam: Opasal se 
bo in jih posedel za mizo. Pristopil bo in 
jim stregel« (Lk 12,37). Kako pomembno 
je budno čakati, evangelij ponazori s kar 
tremi prilikami: o gospodarju, ki se 
vrača s svatbe; o tatu, za katerega ne 
vemo, kdaj se prikrade; in o oskrbniku, 
ki v pričakovanju gospodarja vestno 
opravlja delo. Moder je tisti, ki čaka 
pripravljen, nespameten pa tisti, ki ni 
pripravljen. 
  Ne samo da je modro pripravljen čakati 
Gospoda, velja tudi, da je vesel, kdor 
pričakuje ljubljeno osebo. Bolj ko 
ljubimo, bolj se bomo veselili. Seveda ne 
gre za pasivno čakanje, ampak čakamo 
pripravljeni, kajti gorje oskrbniku, ki 

»ničesar ne pripravi«.  
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 

Lk 12, 32–48 : AKTIVNO PRICAKOVANJE 
 

 

ZA OBNOVO STREHE na cerkvi sv. Ane 
 ste v minulem tednu darovali še: 

družina Jus iz Starega Grada 50 €, 
Anton Kunstek iz Starega Grada 50 €, 

družina Hajšek iz Stranskih Makol 50 €. 

Skupaj ste zbrali ze  14.171 €. HVALA VAM ! 

  
 
     

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV 

Makole 
vabi v nedeljo, 14. avgusta, ob 15. uri 

na dvorcu Štatenberg 

na postavitev klopotca in 
 podelitev diplom društvenega in 

grajskega ocenjevanja. 
V a b l j e n i ! 

 

 

 

 

 

 

 

BAZILIKA PTUJSKA GORA 

 

Pred praznikom Marijinega 

vnebovzetja pripravljajo na Gori 
SRECANJE OSTARELIH IN BOLNIH 

za vse tri škofije mariborske 
metropolije. To bo danes, 7. avgusta: 
ob 9.00 molitvena ura, ob 10.00 
slovesna sv. maša z maziljenjem. 

 


