OZNANILA:
● Bog je življenje, vzgojo in rast svojega Sina zaupal
družini, ki je gotovo najbolj naravno in varno
okolje za vsestranski razvoj otroka. Zato je
SVETE MAŠE od
skupnosti družine namenjen poseben zakrament
posvečenja - sv. zakon. Starši, naj vas Gospod
1. do 7. januarja 2018
blagoslavlja pri evangelizaciji sebe in otrok.
ponedeljek: Novo leto
8.00 v čast in zahvalo BM Mariji ● Jutri na novo leto in v soboto na praznik Gospodovega razglašenja bodo sv. maše ob 8. in 10.
10.00 za + Darinko Breznik, greg.
uri in ob 18.30. Jutri bo minilo 75 let od muče18.30 za + Miroslava Plementaša
niške smrti bl. Alojzija Grozdeta. Priporočajmo se
torek:
mu za vero današnje mladine.
7.30 za + Marijo Škrubej
za + Darinko Breznik, greg.
● Od 3. januarja je reden verouk, razen 4. razreda,
18.30 za + družino Trebše in
ki bodo imeli srečanje na Tri kralje zvečer.
Miloša Drea
● V četrtek po večerni sv. maši bo srečanje bralcev
sreda:
Božje besede. Vabljeni.
7.30 za + Ano Voler
●
Petek in sobota sta prva v tem novem letu.
za + Darinko Breznik, greg.
18.30 za + jasličarje
● Prihodnjo nedeljo bo praznik Jezusovega krsta, ki
četrtek:
ga je prejel pri tridesetih letih. Po sv. maši ob 8. uri
7.30
nam bo naš mešani pevski zbor pripravil krajši
za + Darinko Breznik, greg.
program božičnih pesmi. Računajte s tem.
18.30 za duhovne poklice in
● Na sveti večer, pred Novim letom in praznikom
beatifikacijo A. Majcna
Treh kraljev blagoslovimo svoje domove in staza + Marijo Ramšak, obl.
novanja. Kdor bi želel, da blagoslov opravi dupetek:
hovnik, naj se dogovori za čas obiska.
7.30 v čast Sv. družini za zdravje
● Vzemite župnijsko Glasilo, ki mu je priložen naš
za + Darinko Breznik, greg.
18.30 za + Štefana Volaska
koledarček.
sobota: Trije kralji
NAPOVEDNI KOLEDAR
8.00 za + Ivanko Plevčak
10.00 za + Darinko Breznik, greg.
18.30 za + Rozalijo Turk in v za-

31. 12. nedelja Svete družine – silvestrovo
1. 1. Marija, Božja mati – novo leto
4. 1. srečanje bralcev Božje besede
hvalo za srečno prevožene poti
6. 1. Gospodovo razglašenje, trije kralji
NEDELJA:
7. 1. Jezusov krst
8.00 za + Regino Klemenčič in
8. 1. seja ŽPS
starše
Vsem župljanom, ki se redno ali redko vidimo,
za + Darinko Breznik, greg.
želimo v letu 2018 veliko blagoslova, Božje
za žive in + župljane
10.00 za + Petra in Kato Guberac
ljubezni in moči ter Marijinega varstva.

31. 12. 2017

Nedelja Svete družine
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MIZA BOŽJE BESEDE
1 Mojzesova 15,1-6;21,1-3

Psalm 105
Hebrejcem 11, 11-12.17-19

Luka 2, 22-40
Abraham je veroval Gospodu in to se mu je štelo v
pravičnost. Sara je spočela
in mu rodila sina v njegovi
starosti.

Božična zgodba je tako polna čustev in
miselnih shem, da nas hitro odvrne od
bistvenega in realnega. S čim vse smo se
ukvarjali na božič, čemu smo dali največ
pozornosti? Pospravljanje, jelka (in jaslice),
darila, prehrana, obiski, izlet, če se je izšlo, še
obisk cerkve, betlehemska lučka ... Kaj pa
srečanje z živim Jezusom? Sem ga sprejel in
mu ponudil/a darilo svojega srca? Njemu ni
mogoče pripadati napol, deloma po procentih,
priložnostno ali v potrebi. Njim, ki ga sprejmejo, da pravico Božjega otroštva. Marija,
Jožef, pastirji, modri z Jutrovega so ga sprejeli
in bili obdarjeni z neizmerno srečo, notranjim
veseljem in Božjo nežnostjo. Kaj pa jaz?

Iščite Gospoda in njegovo
mogočnost, vedno iščite
njegovo obličje. Spominjajte se čudovitih del, ki jih
je storil.
Abraham je veroval, ubogal je klic in odšel, ne da bi
vedel, kam gre. Ker je
preizkušani veroval, je
prinesel v dar Izaka, ki ga
je bil pripravljen darovati.
Simeon jih je blagoslovil in
rekel Mariji: Ta je postavljen v padec in vstajenje
mnogih in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali.

IZ ŽIVLJENJA CERKVE

BREZ JEZUSA NI BOŽIČA

OB ZAČETKU NOVEGA LETA

SVETNIKI v tem tednu

BETLEHEM,

Dandanes smo priče, še posebej v
Evropi, neke vrste popačenju božiča. V
imenu lažnega spoštovanja, ki ni krščansko, se pogosto skriva hotenje po
izključevanju vere, saj je pri praznovanju odstranjeno vsako sklicevanje na Jezusovo rojstvo.
Dejansko pa je ta dogodek edino pravo Rojstvo, edini
pravi božič. Brez Jezusa namreč ni božiča, morda je kakšen drugi praznik, a ne božič. In če je v središču On, tedaj
tudi vse ostalo, lučke, glasba, različna izročila vključno z
značilnimi jedili pomaga ustvariti praznično vzdušje, a z
Jezusom v središču. Toda, če odstranimo Njega, luč ugasne in vse postane lažno, prazno, navidezno.
Vprašajmo se torej, kaj pomeni sprejeti Božji dar, ki
je Jezus. Kakor nas je on sam s svojim življenjem učil, to
pomeni postati vsak dan zastonjski dar za tiste, ki jih srečamo na svoji poti. Jezus je za nas tisti pravi dar in kot
On, hočemo tudi mi biti dar za druge.
Božja milost se je 'pojavila' v Jezusu, ki je obličje
Boga in ga je Devica Marija rodila, le da ni prišel 'z zemlje', ampak 'iz nebes', od Boga. Na ta način nam je Bog
odprl pot novega življenja, utemeljenega, ne na sebičnosti ampak na ljubezni. Jezusovo rojstvo je največje dejanje našega nebeškega Očeta.
V božiču lahko vidimo, kako človeško zgodovino, ki
jo krojijo mogočniki tega sveta, obišče Bog, ki vključi
tiste, ki so na robu človeške družbe, kot prve naslovnike
svojega daru, torej daru zveličanja, ki ga je prinesel Jezus. Z malimi in z zaničevanimi Jezus vzpostavi trajno
prijateljstvo, s katerim goji upanje po boljši prihodnosti.
Takšnim osebam, ki jih torej predstavljajo betlehemski
pastirji, »se je prikazala velika luč«.
Jezus je Božji dar za nas in če ga sprejmemo, lahko
to postanemo za druge, torej Božji dar za druge, predvsem za tiste, ki niso nikoli doživeli pozornosti in nežnosti. Koliko ljudi v svojem življenju še ni doživelo ljubečega, pozornega dejanja ljubezni in nežnosti. Božič nas
spodbuja, da ga naredimo.
papež Frančišek

Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo; z
Bogom ga končaj, da boš prišel v raj. Tako nas preprost
ljudski pregovor spomni na povezanost z Njim, ki daje
našemu minljivemu času in življenju obljubo neminljivosti. Še več. Spomni nas, da so v knjigo življenja vpisana
vsa naša dobra dela, naši spodrsljaji in grehi pa izbrisani
z Odrešenikovo krvjo. Delajmo dobro, dokler imamo priložnost in možnost, zaupajmo njemu, ki nas kot Dobri
pastir vodi, brani in varuje. Torej v Božjem imenu in z
Božjo pomočjo.

P MARIJA, BOŽJA MATI
T Bazilij in Gregor, škofa
S Ime Jezusovo
Č Angela, redovnica
P Simeon, puščavnik
S GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

25. december
– Nadškof Pizzaballa je pri
polnočnici v cerkvi sv. Katarine spomnil na papeža Frančiška, ki je mesto Jeruzalem
imenoval mesto miru. Kristjane v Sveti deželi je pozval,
naj bodo pogumni, naj ne zapuščajo svoje domovine, ne
smejo dopustili, da bi jih prestrašile vedno manjše skupnosti, skromna sredstva za
preživetje in negotova prihodnost. Salezijanci so s skavti
že dan prej pripravili glasbeni
dogodek po mestu z godbo,
ki je izvajala tradicionalne
božične in druge pesmi.

KIRKUK – Kristjani v tej iraški provinci so tudi letos božič
praznovali kot uradno razglašeni praznik, za kar se je
kaldejski patriarh zahvalil guvernerju Kirkuka in upravi
province. Božič so obhajali v
znamenju solidarnosti s kristjani, ki so prestali toliko hudega.

VATIKAN – BASEL, 28. december – Papež Frančišek je
udeležence na taizejskem
novoletnem srečanju mladih
v Baslu povabil, naj sprejmejo veselje, ki izvira iz prijateljstva z Jezusom ter tako
pomagajo rasti kulturi usmiljenja. Veselje evangelija namreč napolnjuje srca ljudi, ki
se srečajo z Jezusom, dovolijo, da jih reši greha, žalosti,
notranje osamljenosti. Srečanje letos poteka pod geslom
Romanje zaupanja na zemlji.
Papež vsem zagotavlja svojo
duhovno bližino.

TRIKRALJEVSKI BLAGOSLOV
Pred praznikom Gospodovega razglašenja obhajamo tretji sveti večer (5. jan.), ko bomo blagoslovili in pokadili naše domove in stanovanja ter napisali na vrata letnico in začetne črke treh kraljev
20+G+M+B+18 (ali nalepili nalepko). V atriju dobite
blagoslovljeno vodo, kadilo in kredo. Z molitvijo
prosimo, da nas Bog varuje in blagoslavlja.

MOLITVENI NAMEN za januar
ki ga predlaga Papeževa Svetovna Mreža Molitve:

Da bi kristjani, kot tudi druge verske manjšine
v azijskih državah, lahko v vsej svobodi živeli
svojo vero.

IMENOVANJE NOVEGA
PREDSTOJNIKA
Vrhovni predstojnik salezijancev Ángel
Fernandez Ártime je imenoval novega
predstojnika Inšpektorije sv. Cirila in
Metoda – Ljubljana v osebi duhovnika
mag. Marka Košnika, ravnatelja salezijanske skupnosti
Ljubljana Rakovnik. Kot 14. inšpektor oz. višji predstojnik inšpektorije, ustanovljene leta 1922, bo v maju 2018
nasledil mag. Janeza Potočnika, ki to službo opravlja od
24. maja 2012.

Gospodovo razglašenje

je
ob božiču največji praznik. To
je sveti dan, ki je poveličan s
tremi čudeži: »danes je modre zvezda pripeljala k jaslicam, danes se je na svatbi
voda spremenila v vino, danes se je Kristus dal Janezu
krstiti, da bi nas odrešil.«
Tako pravi odpev k hvalospevu Moja duša v večernicah molitvenega bogoslužja
na praznik Gospodovega razglašenja. Trije modri so predstavniki raznih narodov, ki so
slišali za Kristusa, ga počastili in sprejeli za svojega odrešenika – mesija. Ob čudežu
spremenitve vode v vino na
svatbi v Kani je Jezus »začel
delati znamenja in razodel
svoje veličastvo«. Pri Jezusovem krstu v reki Jordanu pa
ga je nebeški Oče sam razglasil za svojega Sina.
Modri so Detetu darovali
tri darove: zlato kot velikemu
kralju, kadilo kot pravemu
Bogu in miro kot umrljivemu
človeku. Ljudska domišljija je
dala vsak dar v roke enemu.
Zgodaj je določila tudi imena,
ki so se v teku časov spreminjala do sedanjih oblik: Gašper, Miha (Melhior), Boltežar
(Baltazar). Domnevne ostanke svetih treh kraljev so hranili v stolnici v Kölnu ob Renu,
kamor se je zgrinjalo veliko
romarjev. Tudi pobožni Slovenci s Kranjskega, iz Štajerske in Koroške so radi romali
v "Kelmorajn".

