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DECEMBER - GRUDEN
22.4-A-NED= FRANČIŠKA. 7.- za farane, za večni mir
pred rojstvom umrlih otrok, 10.- Albin Pernat,
Ivana in sin Ivan Kukol, Dušan Vantur,
pok .Ambrožič, Kovačič, Lužar, Mirko Dovnik
23-PON= JANEZ KANCIJ 8.- po n.Brezmadežne
24.TOR= SV.VEČER, ADAM IN EVA Ž=21.- po
namenu dobrotnikov cerkve na Žabljeku,
drž,:Dovnik- Samec-Lepenej, Kristina,Feliks
Zelenko, drž.Leskovar-Poharčevi, Jože Žolger,
Drž.Hajšek-Pernat, Elizabeta,Jakob,Mihael Orešič,
Frančiška,Ivan Hren
24.POLNOČNICA: Štefan Marija Jug,Jernej Hostej
25.SRE=BOŽIČ 8.-za žive in pokojne farane , Po
namenu dobrotnikov, 10.-Angela,Franc Koščak obl.,
Rudi Amon, strš. Potočnik BLAGOSLOV OTROK
26.Č= ŠTEFAN 8.-Franci,Tilčka,strš.Kramberger-Jerič
KOČNO= 10. - za Domovino, Štefan,Anka Erker,
Danilo Florjančič, Frančiška Erker
27.P=JANEZ EV.17-mol.ura,za duh.POKLICE ŽPS
28.SOB= NEDOLŽNI OTROCI
10.Franc,Branko,Štefan Kušar,Andrej Pirš, za zdravje,
18.- Angela, Bela Bukvič
29,XII-SV.DRUŽINA NED= IVAN BECKET,DAVID 7za župljane, Frančiška Erker, za umrle pred rojst.
10.-Marija Urlep,Marija Vantur, Ciril Kavčič, Magda,
BojanSinič in sor., Albin Pernat
ANTONOVO ŽEGNANJE V KOČNEM 12.I.2020

V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri
Bogu.
Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič,
kar je nastalo.
V njej je bilo življenje
in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temí,
a temà je ni sprejela.
Resnična luč, ki razsvetljuje
vsakega človeka,
je prihajala na svet.
Beseda je bila na svetu
in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla,
toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli,
je dala moč, da postanejo Božji otroci. 18

Boga ni nikoli nihče videl;
edinorojeni Bog Jezus, ki biva v
Očetovem naročju, on je razložil.
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,

Jn 1,1–18

TI SI IZRAZ ENKRATNE BOŽJE BESEDE

Pri slovesni božični maši beremo prolog
Janezovega evangelija. V njem evangelist
oznanja božično skrivnost z besedami, ki že

od nekdaj vzpodbujajo filozofe in
teologe, pa jih nikoli ne morejo do
konca izčrpati. Te besede nam dajo slutiti
skrivnost, ki jo obhajamo z Jezusovim
rojstvom v hlevu.
Janez je daleč od pastirske romantike, s
katero nas tako privlači evangelist Luka.
Beseda, o kateri piše evangelist Janez,
ima več lastnosti: To je beseda
stvarjenja, saj je Bog ustvarjal z besedo – kar
pomeni, da lahko svet po besedi tudi
razumemo. Svet je izraz Božje besede, o njem
lahko govorimo, v besede lahko ujamemo
njegovo skrivnost.
V Besedi je življenje. Beseda nam prinaša
življenje, saj po njem in pravi živosti hrepenimo
vsi.
In z Jezusom je prišlo pravo življenje, ob njem
odkrivamo polnost življenja. In beseda je luč, ki
nas razsvetljuje, osvetli naše bivanje.
V besedi, ki je z Jezusom postala meso, se
nam jasni skrivnost našega bivanja.
Podoba besede je gotovo težka za
razumevanje. Mogoče pomaga, če si
predstavljamo, kakšno moč lahko ima včasih
beseda za zaljubljene: že samo besedico
ljubljenega človeka te lahko osreči, prižge luč in
»premika gore«.

Kaj torej pomeni, da v Besedi, ki
je postala meso, gledamo Božje
veličastvo?
Nihče ni nikoli videl Boga – tako nam govori
Stara zaveza. Toda v Jezusu je Bog
postal viden, v njem zasije Božje
veličastvo.
V Jezusovem obrazu lahko gledamo

nevidnega Boga. In to veličastvo je polno
milosti in resnice, iz njega sije Božja
milina. Tako dobi vsemogočni Bog
človeško srce, polno ljubezni in topline.

Ko gledamo z Jezusom, se nam
odprejo oči in se nam jasnijo
najgloblje skrivnosti sveta.
Za nas to ni več nerazumljivi, hladni in temni
svet, ampak svet, ki ga je ustvarila Božja

beseda in tako toplo in ljubko zasije v
tem betlehemskem detetu.
Za božič pa ne praznujemo samo učlovečenja
Jezusa Kristusa; tudi v vsakem izmed nas
govori Bog s posebno besedo, ki naj bi se
učlovečila.
Vsak človek je izraz enkratne Božje
besede.
Naša naloga je, da svet preko nas zazna
to Besedo
. Po: A. Grun, Blagoslovljen božič
DRUŽINA.
KI SKUPAJ MOLI. SKUPAJ TUDI OSTANE.
MARIJA ROMARICA
ROMA PO ŽUPNIJI.
PRINAŠA JEZUSA
POSEBEJ DRUŽINAM
PRVOOBHAJANCEV,
BIRMANCEV IN
OSTALIM, KI ŽELIJO
Z NJO ŠE POSEBEJ POČASTITI JEZUSA
NJENEGA SINA, KAKOR TAKRAT PRED 2000 IN
NEKAJ LETI, BETLEHEMČANOM- KAKO SE
ZGODOVINA PONAVLJA. BETLEHEMČANI NISO
IMELI PROSTORA V SVOJIH DOMOVIH ZA
NOSEČO ROMARICO.

In rodila je sina, prvorojenca,
ga povila in položila v jasli, ker
v prenočišču zanju ni bilo
prostora. (Lk 2,7)

In to je zelo lepo.
Da so ljudje, ki se slepijo, da je dovolj, če
si dober samo za božič?
Zame to ni pomembno.
Bolje je delati dobro enkrat na leto kakor
nikoli.

Dobro je kakor sladkor; če ga
pokusiš enkrat, se ti vzbudi želja, da
bi ga spet in spet okušal.
Hvala, Jezus, za praznik tvojega
rojstva!
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Jezus, vem da je praznik tvojega rojstva
nastal v Rimu v 4. stoletju, da bi slavili
prihod tebe kot Gospodarja zgodovine,
ne pa da bi se spominjali Betlehema.
Vem, da je šele s Frančiškom Asiškim
božič dobil podobo družinskega
praznovanja ob rojstvu otroka.
Vem, da tolikim ljudem pomeni božič
samo draga darila in pretiravanje z jedjo
in pijačo; otročjo versko sentimentalnost
s sladkobnimi pesmicami, jaslicami in
umetnimi božičnimi drevesci; svečano
razsvetljavo, ki ne vodi v tvojo votlino,
ampak v trgovine.
Meni, Jezus, pa je ta tvoj praznik
všeč tudi takšen.
Praznovanje je iz leta v leto večje. Zdi
se, da bi se svet rad oddolžil za tisto
noč, v kateri te ni znal sprejeti z
dolžno pozornostjo.

.Sveče

se pogovarjajo

Na adventnem vencu so gorele štiri sveče. V prostoru je
bilo tako tiho, da je bilo mogoče slišati, kako se te sveče
med seboj pogovarjajo. Prva sveča je zavzdihnila in dejala:
»Meni je ime Mir. Moja svetloba sije, toda ljudje se ne
trudijo za mir, kar pomeni, da me ne marajo.« In njena
svetloba je začela bledeti, dokler ni povsem ugasnila.
Druga sveča je zatrepetala in spregovorila: »Ime mi je
Vera, toda vidim, da sem odveč. Ljudje se ne zmenijo za
Boga. Nima smisla, da gorim.« In prepih je ugasnil plamen
te sveče.
Žalostno se oglasi tretja sveča: »Meni je ime Ljubezen,
vendar nimam več moči, da bi gorela. Ljudje ljubijo sami
sebe in se za svoje bližnje ne zmenijo.« In plamen še
enkrat zatrepeta, potem pa ugasne.
Tedaj stopi v sobo otrok. Pogleda sveče in pravi: »Ve
morate goreti, ne pa biti ugasnjene!« Ko mu je šlo že na
jok, se oglasi četrta sveča: »Ne boj se! Dokler gorim jaz,
lahko spet prižgemo druge sveče. Meni je namreč ime
Upanje!« In otrok vzame trsko ter prenese plamen s te
sveče na one tri, ki so ugasnile. Po: S. Čuk, Misel za lepši dan

