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DECEMBER-GRUDEN,  JANUAR-PROSINEC 

30..NED. = ALBINA   7-Za žive, pok. farane,za večni 
pokoj pred rojstvom umrlih otrok Jože Kampuš obl.,,     

10.-Ana-Marija in za blagoslov, Franc Blažič,  

31.PON.=SIVESTER   9.-Franc,Branko,Štefan Kušar 

 1.TOR=NOVO LETO 2019  MARIJA,BOŽJA MATI   
8.- po namenu Brezmadežne, 10.-za padle v vojnah 

in umrle pred rojstvom,  Mariji v zahvalo,    
BLAGOSLOV DRUŽIN –  

2.SRE= BAZILIJ,GREGOR      8.-po namenu (A)  

3.ČET= IME JEZUSOVO  8.- po namenu dobrotnikov  

4.prvi PET= ANGELA           18.- duhovniške poklice 
Marija Vantur, Julijana Vantur..,    

5 –prva SOB=EMILIJANA MILENA         Ž=16.-Srcu 
Marijinemu  v zahvalo 

6-.NED.= SV.TRIJE KRALJI       7.-Za farane  10.- 
Marija in pok Jerovšek, Rozika,Štefan, Roman 

Mlakar obl.,Marija, Franc Gumzej obl.,pok.Tement ,   
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo 

tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724   

in v Laporju v dneh skozi teden 

 13.I.ANTONOVA NEDELJA OB 10.URI V KOČNEM  

NAČRTI ZALETO 2019:  
 PRVO SVETO OBHAJILO 26.V. 2019 
BIRMA 8.VI. 2019 SOB 
>>>ŽEGNAMKA: 5.V. FILIP IN JAKOB:  

V KOČNEM, SV ANTON,  13.I.   
VELIKON. PONEDELJEK,  MARKOVO, PROŠNJI 
DAN, 1.IX. EGIDIJ, SV.MARTIN, SV.ŠTEFAN. NA 

ŽABLJEKU: PROŠNJI DAN,  30.VI. NED.PO 
PRAZNIKU SRCA JEZUSOVEGA,  POLNOČNICA, 

OB SOBOTAH NA ŽABLJEKU IN V KOČNEM -   

Deček Jezus v templju 

LUKA 2,41 Njegovi starši so vsako leto ob prazniku 

pashe hodili v Jeruzalem.  ; 
vsako leto: po postavi je moral vsak odrasel Izraelec romati v Jeruzalem 

za pasho, praznik tednov in šotorski praznik. Pobožne žene in otroci so 
očete spremljali prostovoljno. 

  Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po 

praznični navadi. 
dvanajst let: iz poznejšega talmudskega traktata Nidah izhaja, da so 

judovski dečki bili dolžni živeti po predpisih postave šele od trinajstega 
leta dalje. Verjetno je ta običaj veljal že v Jezusovih časih. Poznejše 

judovstvo je iz tega prestopa v versko zrelost naredilo slovesnost, v kateri 

deček postane »sin zapovedi« (aram. bar misváh). 

 In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, 

je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi 

njegovi starši to opazili.  Mislili so, da je pri 

popotni druščini in so prehodili pot enega dne. 

Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. 

  Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga 

iskali. 

  Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedël 

med učitelji, jih poslušal in vpraševal.   
- učitelji: učitelji postave so poučevali v tempeljskih stebriščih; pozneje je 

to delal tudi sam Jezus. 

 In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo 

razumnostjo in njegovimi odgovori.   

  Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in 

njegova mati mu je rekla:  

»Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj 

oče in jaz sva te s tesnobo iskala.«   

 Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? 

Mar nista vedela, da moram biti v tem, 

kar je mojega Očeta?«   
v tem, kar je tj. v templju. Možen prevod je tudi med tistimi, ki so 

(namreč med učitelji postave). 

  Vendar nista razumela besed, ki jima jih je 

rekel. 

  Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret 

ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, 

kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu.  

  Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in 

milosti pri Bogu in pri ljudeh.   

 

PRERAŠČANJE SEBE Lk 2,22–40 

 Nazareška družina je bila kristjanom vseh časov 
občudovanja in posnemanja vredni vzor družinskega 

življenja. Kje najti lepši zgled žene in matere kot v Mariji, 
brezmadežni in milosti polni roditeljici Božjega Sina? Kje 
dobiti boljši vzor moža kot v Jožefu, ki ga Sveto pismo 
imenuje pravičnega ter mu je sam Bog zaupal svojega 

Sina in njegovo Mater? Kje najti otroka, ki bi se v 
modrosti in milosti mogel meriti z Jezusom?  

 Družinsko življenje ima svojo vrednost in četrta zapoved 
ohranja veljavo. Omenjeni evangeljski odlomki pa nam 

dajo vedeti, da čudoviti zgledi družinskega življenja v 
Nazaretu niso zloženi iz kakšnih solzavih zgodbic. Izziv 
so, ki nas sili k razmišljanju, da mora družina preraščati 
sebe in biti usmerjana k višjim ciljem. Po: Beseda da Besedo 

 

Na nek način je deviški zakon med Marijo in 
Jožefom temelj Svete družine in s tem tudi 

učlovečenje Božjega Sina. Zato je kot 
takšen vključen v odrešenjski načrt. 

Ker je bila Marija obvarovana 
izvirnega greha, lahko sklepamo, da 

gre v njunem primeru za najbolj čisto 
človeško ljubezensko razmerje, saj 

sicer greh vsaj nekoliko okrni vsak človeški odnos 
ljubezni. Torej imata svojo vlogo pri učlovečenju 

Boga, še posebej potem v njegovem vživljanju kot 
človeka v človeško družbo (pri njegovi socializaciji). 

Božji načrt je bil, da Jezusa ni sprejela le Marija, 
ampak da je bil sprejet v zakonski odnos med njo in 

Kakor je bila nazareška družina najboljši način, kako vpeljati 
Božjega Sina na svet, v življenje, preko razmerja med Marijo 
in Jožefom, tako je še vedno za vsakega človeka najboljši in 

najbolj naraven način, da je vpeljan v življenje s pomočjo 
resnično ljubečega razmerja med očetom in materjo; med 
kristjani pa je to hkrati tudi zakrament svetega zakona. 

 M. Turnšek 

Sveta družina 
–primarno 
okolje 
Jezusovega 
odraščanja 
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Jožefom. In ta odnos je bil bistven za Jezusov 
človeški razvoj.   In samo tako, v vsej svoji 

zemeljski stvarnosti, postane nazareška družina s 
skrivnostjo učlovečenja Boga v svoji sredi realni 

vzor vsake človeške družine, in ne zgolj nedosegljivi 
ideal. Vsaka družina je včlenjena v nadaljevanje 

učlovečenja na tem svetu. Kot sta Marija in Jožef 
izgovorila vsak svoj »zgodi se«, 

tako je tudi vsaka družina 
poklicana, da Bogu ničesar ne 

odreče, ampak nenehno 
izgovarja svoj realni »zgodi se« 

po Božji volji.  
PA JIH JE USPEL POMIRITI. Šel je po cesti mimo neke hiše. 

Nenadoma zasliši iz hiše udarce in ženski glas, ki je klical na 

pomoč. Na silo je odprl vrata zgrabil moža, ko je pretepal ženo. 

Oba sta skočila na nepovabljenega gosta, »kaj midva imava, 

lahko tebi dava!,« in ga nabunkala. 

Sreča je v osrečevanju 
sozakonca 
Neizgovorjena 
pričakovanja in čakanje, da bo 

drugi nekaj naredil, da bo zakon zacvetel, so 
ubijajoča.  

Prav tako tudi kuhanje mule; prepiri, nenehni 
očitki; ki razpraskajo rane, da še bolj 
skelijo,  
in želja po tem, da bi hranili svojo 
sebičnost in na vsak način dokazali, 
da imamo prav.  

Poživljajoče pa na zakon 
delujejo besede oprosti in 
odpusti, ki nemalokrat tako težko 
pridejo iz naših ust,  

ter iskren pogovor.  
Zakaj se ne bi mož in žena odprto 
pogovorila o svojih čustvih, o tem, 
kaj vsak od njiju v zakonu 
pogreša, česa si želi, po čem 
hrepeni?  

Žal se zakonci pogosto ujamejo v zanko, da bo 

drugi že uganil naše želje,  
če nas le ima dovolj rad;  
neredko si ustvarimo podobo o tem, kakšen naj bi 
naš sozakonec bil,  

in ga ne sprejemamo v tem, kar je.  
Rešitev je v tem, da BI poklicali na pomoč takrat, 
ko doživljamo 

preizkušnjo?  

Je morda za 
Gospoda kaj 
pretežko? 

Človek, ki doktorira ali se uveljavi na 
dobro plačanem delovnem mestu, 
vzbuja v našem okolju veliko več 
spoštovanja kot tisti, ki si prizadeva 
biti dober zakonec in starš.  

Javno mnenje ne ceni zvestobe v 
zakonu in vzdržnosti pred 
zakonom.  
Rakasta rana današnjega časa je 
tudi razvajenost. Raziskave pa 
kažejo, da je 75 % zakonov 
rešljivih,  
če bi se zakonci znova začeli 
spominjati zlatih časov, ko je 
ljubezen cvetela, ko sta bila 

pripravljena vse narediti za dobro drugega,  
ko sta se več pogovarjala in so bile nežnosti in sočutje 
v razmahu.  
Obnovimo jih s praznovanji obletnic skupne hoje in 
poroke,  
z drobnimi pozornostmi,  
z ogledom poročnega albuma, filma, 
ki je bil posnet na naš poročni dan.  

Dajmo priznanje 
sozakoncu, pohvalimo ga in  

naredimo sklep, kaj bomo danes naredili zanj.  
Vsak v zakon daje tisto, kar nosi v srcu.  
Kaj nosim jaz?  

Vzgajam otroke, da bodo lahko okušali 
sladkost in izziv, ki ga nudi sveti zakon?  
Dajem zgled, kako se poživlja ljubezen?  
Pravi vzgojitelji bodočih zakoncev so namreč 
straši.  
se osredotočamo na iskanje dobrega v 
sozakoncu  

ter Bogu izročamo vse tisto, česar na njem ne 
moremo sprejeti.  
Nenazadnje smo s poroko povabili Boga v 
zakonski odnos in zakaj ga ne bi Njega 
Troedinega Boga, OČETA SINA SVETEGA 
DUHA ZOPET IN ZOPET POKLICALI, DA 

OBNAVLJA V NAS SVOJO PODOBO.  
»BOG JE USTVARIL ČLOVEKA PO 
SVOJI PODOBI, KO SVOJO PODOBO, 
MOŽA IN ŽENO GA JE USTVARIL…« 

(Knjiga stvarjenja GENEZA.) Ognjišče 01/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Noben 
človek ni 
idealen in isto 

velja tudi za 
zakon; nobeden 
ni brez tveganja 
in vsak kdaj 

zaide v stisko.  

»Človek mora 
spoznati, da 
bo srečen 
takrat, ko bo 
osrečeval 
druge,«  
trdi p. Markelj.  

Zakon zahteva 
odpovedovanje, in 
če se tega nismo 
naučili v primarnih 
družinah, potem 
nam bo to težje 
prenašati v 

zakonu. 

Dejstvo je tudi, da naša družba 
ni naklonjena temu,  
da bi starši posvečali veliko časa 
otrokom in  
drug drugemu ter ustvarjali 
ljubeče vzdušje v družinah.  


