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“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)

1. 1. 2023 MARIJA, SVETA BOŽJA MATI - NOVO LETO Leto XVII. št. 1

BOŽJA BESEDA 
4. Mojzesova knjiga 6, 22-2 
Psalm 67 
Galačanom 4, 4-7 
Luka 2, 16-21

Gospod naj te blagosloví in 
te váruje. Gospod naj da sijati 
svoje obličje nad tabo in naj ti 
bo milostljiv. Gospod naj dvig-
ne svoje obličje nadte in ti po-
delí mir. 

O Bog, izkaži nam milost in nas 
blagoslôvi!

Ko je nastopíla polnost časa, 
je Bog poslal svojega Sina, ro-
jenega iz žene, rojenega pod 
postavo, da bi odkupil tiste, ki 
so bili pod postavo, da bi mi 
prejeli posinóvljenje.

Marija pa je vse te besede oh-
ranila in jih premišljevala v svo-
jem srcu. In pastirji so se vrnili 
ter slavili in hvalili Boga za vse, 
kar so slišali in videli, tako, ka-
kor jim je bilo povedano.

Marija je prav naredila! Vse je ohranila in premiš-
ljevala v svojem srcu. Kakšna sreča - imeti čas, da 
lahko vse tisto, kar si lepega in presenetljivega  
doživel, še enkrat mirno premisliš v srcu in duši. 
Kako pogosto moramo hitro odkljukati in že priča-
kovati naslednje, hitro izpolniti dnevni red. Marija 
si je vzela čas za vse to, kar je prišlo v njeno živ-
ljenje skrivnostnega in Božjega. In ko pridejo tež-
ka obdobja, lahko živi od dobrega, ki ga je v vsej  
globini doživela in ohranila. Tako bi tudi jaz rad - 
na vsak način - doživljal novo leto. Rad bi bil po-
zoren na to, kako Bog deluje v majnih stvareh v 
mojem življenju. Rad bi ohranil tisto, kar mi lah-
ko daje oporo v težkih časih. Rad bi razmišljal o 
tem, kar je zares pomembno. Rad bi zaupal v to, 
da Bog brez mene noče najti mesta na tem svetu. 

Družina ohranja  
drug drugega v srcu.  

Ljubezen matere in 
očeta se lahko vidi že  

v majhnih kretjah:  
v smehljaju, pogledu, 

kratkem dotiku.  
Sveta družina je najprej: 

družina, majhna  
skupost, ki se ima rada 
in živi drug za drugega. 



Rešili se bomo skupaj  
 

Ko smo od blizu spoznali 
krhkost, ki zaznamuje člo-
veško resničnost in naše 
osebno bivanje, lahko re-
čemo, da je največji nauk, 
ki nam ga zapušča v dedi-
ščino covid-19, zavedanje, 
da vsi potrebujemo drug 
drugega, da je naš največ-
ji, čeprav tudi najkrhkejši 
zaklad, človeško bratstvo, 
utemljeno na našem sku-
pnem božjem otroštvu, in 
da se nihče ne more rešiti 
sam. Izredne razmere, ki 
smo jih doživeli v obdobju 
pandemije, morajo najprej 
spremeniti naše srce, se 
pravi, da dovolimo, da Bog 
po tem zgodovinskem tre-
nutku preoblikuje naša obi-
čajna merila za razlaganje 
sveta in stvarnosti. Ne mo-
remo več misliti samo na 
ohranjanje prostora naših 
osebnih ali narodnih koris-
ti, temveč moramo o sebi 
razmišljati v luči skupnega 
dobrega, s čutom za skup-
nost, oziroma kot »mi«, 
ki smo odprti za svetovno 
bratstvo. Ne moremo si 
prizadevati samo za zaščito 
sebe, ampak je čas, da se vi 
zavzamemo za ozdravitev 
naše družbe in našega pla-
neta ter ustvarimo teme-
lje za pravičnejši in miro-
ljubnejši svet, ki si bo resno 
prizadeval za iskanje dob-
rega, ki bo v resnici skupno.  
                               papež Frančišek  
      (iz Poslanice za svetovni dan miru 2023)

Z očmi Božjega otroka
Ali je kozarec na pol 
poln ali je na pol pra-
zen? Gotovo poznamo 
to vprašanje. Ocena 
nekega stanja je od-
visna od perspektive, 
iz katere gleda opazo-
valec. Kakšna je vaša 
ocena prvi dan novega 
leta, ko gledate na leto 

2022 – na pol polno ali na pol prazno?  Poznam ne tako 
malo ljudi -  pa ne samo za šalo – ki si želijo nazaj v 
leto 2019. Vzdihljaj: »Še slabše pa ja ne more iti«, to 
komaj kdo še lahko izusti. Leto 2021 po katastrofalnem 
letu 2020 prav tako ni bilo kaj dosti boljše. Mnogi zato 
pričakujejo novo leto z nezaupanjem in tudi zaskrblje-
no. Skratka: pri pogledu na pred kratkim končano leto 
je težko oceniti: na pol prazno. Ali je to to? »Učenik, 
rad bi videl.« Odgovor slepega Bartimaja na Jezusovo 
vprašanje: »Kaj hočeš, da ti storim?« Čeprav telesno 
nisem slep, bi rad enako prosil kot Bartimaj: Rad bi vi-
del. To prosim največjega mojstra videnja. Jezus ved-
no znova zahteva, da spremenimo perspektivo:  »So-
bota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi 
sobote. Prilika o izgubljenem sinu. Prvi bodo zadnji. 
Blagri. Samo nekaj primerov. Povabilo, da gledamo iz 
drugega zornega kota. Na svet ne glejmo z očmi člo-
veka, ampak z očmi Božjega otroka. Božji otrok gleda 
drugače na svet in na ljudi, ker gleda z drugačnega 
stališča. Varnost pri Bogu. Zavest, da smo ljubljeni in 
odrešeni. Psihologija je dokazala, da je vprašanje, ali 
sem optimist ali pesimist – ali vidim torej na pol poln 
ali na pol prazen kozarec – povezan z zgodnjimi, otro-
škimi izkušnjami varnosti in s frustracijami, ki se jih da-
nes ne zavedam. Varen pri Bogu – ali lahko zaradi tega 
gledam optimistično nazaj na leto 2022 in naprej na 
leto 2023? Saj se kot človek nagibam prej k pesimizmu. 
Znanost je namreč prav tako ugotovila, da pesimizem 
in optimizem nista togo stanje, ampak proces. Lahko 
zamenjam perspektivo. To vendarle bi bil lep namen in 
dober sklep za leto 2023. Poskušam gledati na pol poln 
kozarec. Upravičeno in obljubljeno je zaupanje, da Bog 
ljubi vsakega od nas. »Ti si Bog, ki gledaš name« - tako 
naj se glasi geslo leta 2023. S to zavestjo optimistično 
gledati na Boga in svet, to želim tudi vsem vam. 



Ustavi, ustavi človeški se rod! 
S svetimi kralji podaj se na pot!  
Zvezda ljubezni in milosti,  
proti Gospodu ti pot razsvetli;  
in če nimaš mire, kadila, zlata: 
dečku pokloni svoj košček srca!

Peter Cornelius (1824-1874)

SVETNIKI v tem tednu
P Bazilij in Gregor, škofa
T Presveto Jezusovo ime
S Elizabeta, redovnica
Č Milena, devica
P GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
S Rajmund, duhovnik
N JEZUSOV KRST

Sv. Elizabeta, redovnica

Elizabeta je bila prva svetnica 
Združenih držav Amerike. 

Rodila se je leta 1774  
v New Yorku. Pripadala je  

episkopalni Cerkvi. Poročila 
se je z bogatim trgovcem. 
Imela sta pet otrok. Vedno 

si je prizadevala za duhovno 
življenje. Požrtvovalno je 

pomagala siromašnim, bol-
nikom in umirajočim.  

V Katoliško cerkev je bila 
sprejeta leta 1805. Ustano-
vila je dekliško šolo. Ob njej 
so se začele zbirati mlade 

žene, da bi skupaj živele du-
hovno življenje in pomagale 
revežem.  Umrla je za jetiko  

4. januarja 1821. 

Če pustimo ob strani astrologijo, kraljevsko dosto-
janstvo in darove, tedaj vidimo svete tri kralje kot 
tri ljudi, ki iščejo. Še več: tri ljudi s hrepenenjem,  
ki je tako močno, da se le zaradi nekega zname-
nja odpravijo v neznano. Nič ne vemo o njihovem  
življenju. Nekaj pa je znano: naj je bilo njihovo  
življenje še tako čudovito, nekaj je manjkalo, ni bilo 
popolno, kompletno. Ta luknja, to hrepenenje jih je 
tako žrlo, da so zaradi tega vse zapustili in se odpravili 
na pot. To, kar so iskali, jim je bilo pomembnejše kot 
vse, kar so v svojem življenju že našli. Njihov odhod 
ni bilo dejanje obupa, niso sledili nobeni izmišljoti-
ni, ampak so bili polni upanja, da bodo našli to, kar  
iščejo. Upanje je pred njimi zažarelo kot zvezda in jim 
osvetljevala njihovo pot. 
V njihovem hrepenenju velikokrat znova prepoznam 
samega sebe. Ob vsem udobju mojega življenja in ob 
vseh prijateljih me velikokrat zajame občutek: to ne 
more biti že vse. Veliko je še kotov in robov, preveč  
lukenj v mojem življenju in v svetu in zagrabi me hre-
penenje, da se podam na pot, da si upam začeti ne-
kaj novega. Morda tudi vi poznate ta občutek: veru-
jem, Boga sem že zdavnaj našel in  vendarle še nisem 
dospel na cilja. Torej, kaj še čakam! Odrini na pot!

 
 Iti za zvezdo, ki vodi daleč na tuje, 
 za to je potrebno zaupanje. 

Najprej zaupanje v Boga, 
da je dejansko poslal znamenje. 

Potem zaupanje v sebe, 
da je znamenje lahko dejansko 

                     namenjeno meni, 
  da sem vreden tega, 

da se podam na pot, da iščem Boga.
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SVETE MAŠE  
od 2.1. do 8.1.

OZNANILA:
•	Obhajamo praznik Marije, Sv. Božje Matere - novo leto.
•	V petek, 6. januarja 2023, bomo obhajali praznik 

Gospodovega razglašenja - praznik Svetih treh kra-
ljev. Pri maši bo blagoslov vode, krede in kadila. Že 
danes imate na razpolago kadilo in oglje.

•	Ta teden, v četrtek, vabljeni k molitvi za duhovne 
poklice. Na prvi petek bomo počastili Srce Jezusovo 
in v soboto Srce Marijino. Vabljeni k prejemu zakra-
mentov. V nedeljo bo nabirka za plačilo dolgov.

•	Prihodnjo nedeljo bo pri obeh svetih mašah 
zborovsko petje. Prvo mašo bo sooblikoval  do-
mači pevski zbor  in po maši zapel še nekaj pe-
smi. Pri sveti maši ob 10.00 bo pel moški kvintet  
Aeternum, ki bo po maši imel še krajši praznični kon-
cert.

•	Začeli smo novo leto. V tem letu načrtujemo romanje 
v Rim in sicer od 29. aprila do 2. maja 2023. Program 
lahko najdete v glasilu ali na domači spletni strani. 

PONEDELJEK
 8.00 Za dva + Franca in Pavlo Škrabl
 18.30 Za + iz družin Regner, Ramšak  
  in  Brečko

TOREK
 7.30 Po namenu (Luče)
 18.30 Za + Ivanko Drobnič in Bredo  
  Lavrič

SREDA
 7.30 Po namenu (Luče)
  Za + Marijo Ramšak, obl.
 18.30 Za + starše Ostrožnik in sorodnike

ČETRTEK
 7.30 Za +  Rozalijo Rihter
 18.30 Za + starše Kovač

PETEK
 7.30 V čast Materi Božji in sv. Jožefu  
  v zahvalo in za pomoč
 18.30 V čast  Srcu Jezusovemu in Mariji-  
  nemu po namenu

SOBOTA
 7.30 Za + Tilko Gorenjak
 18.30 Za + Ivana Lubej, Marjana  
  Pustoslemšek ter starše Lubej  
  Kresnik

NEDELJA
 8.00 Za + Marijo Jelen, obl. in 
  Frančiško Poženel, obl.
  Za + Zdravka Jelena in Doro Skočir
 10.00 Za + starše Flis, brate, sestre  
  in sorodnike

Prosim te, Prosim te, 
naj zaupam, naj zaupam, 
da sem vreden,da sem vreden,
da mi pošiljaš da mi pošiljaš 
zvezdo, zvezdo, 
ki me vodi ki me vodi 
k tebi.k tebi.

Naj sledim Naj sledim 
pravi zvezdi, pravi zvezdi, 
da bom lahkoda bom lahko
opustil tisto, opustil tisto, 
kar me ovira, kar me ovira, 
da bi srečno da bi srečno 
prispel do tebe in prispel do tebe in 
se spremenjen se spremenjen 
odpravil na pot odpravil na pot 
do ljudi.do ljudi.


