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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko so ga (starši) zagledali,
so se zavzeli in
njegova mati mu je rekla:
»Otrok, zakaj si
nama to storil?
Glej, tvoj oče in jaz sva te
žalostna iskala.«
In rekel jima je:
»Kaj sta me iskala?
Ali nista vedela,
da moram biti v tem,
kar je mojega Očeta?«
Toda ona nista razumela
besed, ki jima jih je rekel.
(Lk 2, 48-50)

NNEED
DEELLJJAA SSVVEETTEE D
DRRUUŽŽIINNEE

Božji otrok sem. In to lepo ime
imajo vsi otroci te zemlje!
Da bi te vsi spoznali ter se
prepoznali za tvoje otroke.
Da bi prenehale vojne in
hudodelstva, laži
in maščevalne
misli. Da bi vsak
izmed nas mogel
srečno živeti,
spoštovan kot
Božji otrok!

JJEEZZUUSS GGRREE SSVVO
OJJO
O PPO
OTT

V dogodku, ki se je zgodil v templju,
je Marija podzavestno spoznala, da
je ta ločitev odraščajočega Jezusa
dejansko le predigra tiste zadnje,
boleče ločitve od Sina, ki jo čaka na
Kalvariji.
Morda se nam zdi čudno, kako sta
starša mogla izgubiti Jezusa. Razumeli bomo, če upoštevamo tedanje
običaje. Na romanju so se ljudje družili po skupinah. Možje so običajno
hodili skupaj, žene skupaj, odraščajoči fantje pa spet posebej. Skupaj so
se zbrali le tedaj, ko so se ustavili na
počivališču ali tam, kjer so prespali.
Tako sta Jožef in Marija šele zvečer
odkrila, da Jezusa ni bilo med romarji,

ki so se vračali iz Jeruzalema. Ko ga
nista našla, sta se, kljub celodnevni
utrujajoči hoji, takoj obrnila in ga šla
iskat.
Lahko si predstavljamo grozo, ki jo
je občutila Marija, ko je spoznala, da
se je Jezus, njen ljubljeni otrok, izgubil. Jožef in Marija sta tri dni živela v
smrtnem strahu. Izgubljenega otroka
sta iskala med sorodniki in znanci,
a zaman. Na koncu sta stopila še v
tempelj, morda zato, da bi prosila
Boga, naj jima pomaga iskati Jezusa
- tam sta ga našla! Obred 'bar micvah'
je že davno minil, Jezus pa je še vedno
bil med učitelji postave, vendar ne
kot učenec, ki bi se učil od judovskih
učenjakov, temveč kot suveren učitelj
postave, tako da so se vsi čudil njegovi modrosti.
Ko ga starša torej najdeta v templju,
sledi tisti znani prizor z Jezusovimi
besedami: »Kako da sta me iskala?
Mar nista vedela, da moram biti v
tem, kar je mojega Očeta?«, ki jih starša preprosto nista razumela. To je
presegalo njuno razumevanje Božjih
načrtov.
Boleče spoznanje: Marija ni več razumela svojega otroka! Njegova pot
se ločuje od njene, njegove misli so
daleč nad njenimi. Jezus se ji odmika!
Tipično: odraščajoči otrok začne hoditi svojo pot.
Po: J. Kužniku

Življenje se mi ne zdi prazno breme.
Imam ga za plemenit dar, za drag
kamen, ki nam ga je dala narava, da
ga izbrusimo, dokler nam njegov
blesk ne poplača prizadevanj.

_____________________

(Alfred Nobel)

SVETA DRUŽINA.

Pred časom sem hotela v neki trgovini
kupiti jaslično figurico svetega Jožefa,
ki sem ga potrebovala za poseben
namen. Nisem bila prepričana, če
lahko dobiš tudi posamezne figurice
– in sem to previdno vprašala. »Seveda,« je potrdila prodajalka, »vsako
figurico lahko kupite posebej.« »Potem mi dajte, prosim, svetega Jožefa.«
»Aja, ne, tega pa seveda ne! Sveta
družina je samo v kompletu.«
Ali je bilo prodajalki jasno, kako
veliko versko resnico je izrekla?
Sveta družina je le v kompletu, tako
rekoč v troje … Sv. Jožef ne gre brez
Marije in otroka, otrok ne brez staršev, Marija ne brez Jožefa in otroka.
Tako bi moralo biti tudi v vseh naših
družinah …
Po: A. Schwarz

APOSTOLAT MOLITVE

JANUAR 2013
Splošni: Da bi v tem
letu vere kristjani poglobili svoje poznavanje
Kristusove skrivnosti
in veselo pričevali za dar vere.
Misijonski: Da bi krščanske skupnosti
na srednjem vzhodu, ki so tolikokrat
zapostavljene, prejele od Svetega Duha moč za zvestobo in vztrajanje.

Slovenski: Da bi se vsi, ki so odgovorni za sredstva obveščanja, zavedali,
da mora biti v njihovem delovanju
zvestoba resnici na prvem mestu.
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NEDELJA

SVETA DRUŽINA * Feliks I., papež * Vincencija

30. 12. 2012

07.00 …. za žive in rajne farane
09.00 …. za + Antona Zvonka FLORJANC
…. za + Julijana HROVAT (30. dan)
* maš.: J.B., J.K.
10.30 …. za + Franca OŽIR (obl.) in Silva
…. za + Martino LEŠNIK (7. dan)
…. v zahvalo
* maš.: * J.B., G.B., J.K.
…. za + Anžeta KOLENC (ob pogrebu)

PONEDEL.

Silvester (Silvo), papež * Melanija in Pinijan, zakonca

31. 12. 2012

17.00 …. za + Silvo, Slavka HOFMAN, vse KOTNIKOVE
…. za + Marijo CIZEJ roj. Mešič
…. za + polzelske duhovnike
* maš.: * J.B., G.B., J.K.

TOREK

MARIJA, BOŽJA MATI. * Novo leto – dan miru

01. 01. 2013

09.00 …. za + Franca KOLAR in vse KOLARJEVE
10.30 …. za + Marijo in Maksa VÁSLE
…. za + Angelo KLANČNIK (1. obl.)
* maš.: J.B., J.K,

SREDA

Bazilij Veliki, škof, c.u. * Gregor Nacianški, škof, c.u.

02. 01. 2013

07.00 …. za + Borisa ANŽEL

ČETRTEK

Presveto Jezusovo ime * Genovefa Pariška

03. 01. 2013 PRVI

17.00 …. za + Marjana JUHART

PETEK

Elizabeta Seton, red. * Angela Folinjska, red.

04. 01. 2013
PRVI

17.00 …. v čast Srcu Jezusovemu
…. za + Albina TERČAK

SOBOTA

Janez Nepomuk Neuman, škof * Emilijana (Milena)

05. 01. 2013
PRVA

17.00 …. za + Vido HLEP in vse POSEDELOVE
…. za + Franca JELOVŠEK (obl.)
…. za + Viktorja BOŽIČ
* maš.: J.B., G.B., J.K.

NEDELJA

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Gašper * Miha * Boltežar

06. 01. 2013

07.00 …. za
09.00 …. za
…. za
10.30 …. za
…. za

PRVA

*

* maš.: Janez B., Jože K.

žive in rajne farane
+ Vikija BELOGLAVC ml.
+ Anžeta KOLENC (7. dan)
* m.: Janez B., Jože K
+ Marijo in Antona SAMEC (obl.)
+ Tilčko (obl.) in Ivana ŽOLNIR
* maš.: Janez B., Jože K.

OBVESTILA - VABILA

PRIDI IN POGLEJ.

V četrtek po maši bomo molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z
Najsvetejšim. V letu vere je udeležba
na pobožnosti še posebej zaželena.
Molimo pa seveda tudi doma.

SLO pastoralni načrt
- krovni dokument, 29.:
»Družba Cerkev prepoznava kot eno od
vodilnih na področju solidarnosti. Cerkvene dobrodelne ustanove s prostovoljnimi darovi, prostovoljnim delom in
malo medijske pozornosti veliko naredijo za uboge. Sporočilo dobrote, ki je
odlično Kristusovo sporočilo, zato ni
preslišano. Podobno velja za področje
vzgoje. Osnovnošolski verouk obiskuje
večina slovenskih otrok. Vzgojnih dejavnosti, kot so skavti in oratoriji, je deležnih veliko otrok in mladih. Festival Stična mladih po svoji tradiciji, kakovosti
in množični udeležbi nima primere v
srednjeevropskem prostoru. Katoliški
vrtci in šole so med ljudmi spoštovani,
iskani in bi jih lahko bilo še več. Večina
ljudi sprejema in ceni vzgojna prizadevanja Cerkve ...«

V petek pol ure pred mašo bo češčenje Srca Jezusovega. V litanijah Srca
Jezusovega izpovedujemo, da je Srce
Jezusovo bogato za vse, ki ga kličejo.

Vera ni občutljiva cvetlica, ki
jo zamori najmanjše neurje.
Vera je kot himalajsko
pogorje, ki se ne gane ...

V nedeljo, 6. januarja ob 16. uri bo v
naši župnijski cerkvi tradicionalni
'Trikraljevski koncert'.

(Mahatma Gandhi)

Leto 2012 bomo s slovesno sv. mašo
zaključili tudi v cerkvi. V ponedeljek
ob 17. uri lepo vabljeni iz vseh družin.
Po maši se nam bo s prazničnim koncertom predstavila naša najmlajša
vokalno instrumentalna skupina
'Marpole', ki bo v program vključila
tudi glasbene goste. Veselimo se!
V torek, 1. januarja bomo obhajali
praznik Marije, Božje Matere in dan
miru. Lepi vsebini za vstop v novo
leto. Pridite! Skupaj bomo prosili,
da bi zmogli premostiti vse težave
in preizkušnje.

KOLEDNIKOM

Kolednikom in njihovima voditeljicama
najlepša hvala za ves
trud, ki so ga vložili v
letošnji obisk družin
in nekaterih ustanov v
župniji. Hvala pa tudi
vsem obiskanim, ki ste
ob tem za misijone prispevali 1.275 €

DOBRODELNOST

Prispevek za ogrevanje in urejanje cerkve (stolnino) je v decembru oddalo
46 oseb. Vabljeni tudi ostali. Hvala!
Koledniki so bili povsod dobrodošli in
obdarjeni s sladkimi dobrotami. Hvala
tudi ga. Zdenki in ga. Martini za pogostitvi ob koncu dnevnih koledovanj ter
g. županu, ki je letos sprejel kolednike
tudi na občini. Naj se blagoslov razlije
po celi župniji in že letos vabljeni k
sodelovanju v naslednjem letu.

