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29,XII-SV.DRUŽINA NED= IVAN BECKET,DAVID  7- za
župljane, Frančiška Erker, za umrle pred rojst.

10.-Marija Urlep,Marija Vantur, Ciril Kavčič, Magda,
BojanSinič in sor., Albin Pernat

30-PON= VINCENCIJA                    8.- po n.Brezmadežne             
31.TOR= SILVESTER (SILVO)17.- V ZAHVALO ZA VSE                                           
1.JAN.2020.SRE=MARIJA BOŽJA MATI    8.-za

žive in pokojne farane , Po namenu dobrotnikov, 10.-
Karl Brglez, Frančiška Erker

2.ČET=BAZILIJ IN GREGOR  8.- za BOŽJI blagoslov
3.PET=IME JEZUSOVO 17-mol.ura,za duh.POKLICE  
4.SOB= ANGELA,ELIZABETA       Ž=15.-Mirko Dovnik

 5.NED= SIMEON,MILENA  7.- za farane, Jože
Kampuš, za večni mir pred rojstvom umrlih otrok,

10.- Marija obl.,pok.Jerovšek, Albin Pernat, 
  ANTONOVO ŽEGNANJE V KOČNEM 12.I.2020

Biti srečen v dvoje

Neki mož mi je pisal: »Pravkar sem prekinil z
vsemogočimi  spori  s  svojo  ženo.  Trdno  sva
sklenila, da bova začela na novo in imela več
razumevanja drug za drugega. V naši družini
nikoli več ne bo vojne!«

Domačim prepirom se ne moreš
izogniti, toda ne dopusti, da se

drobni spopadi razrastejo v
nasprotni fronti.

Nikoli ne pojdi spat brez sprave. Življenje je
prekratko, da bi bili dolgo sprti. 

Če živimo skupaj, moramo biti skupaj srečni.
Ne jutri, ampak danes! Po: Phil Bosmans, V tebi je sreča

 
Ko so modri odšli, 

se je Gospodov angel 
prikazal Jožefu v sanjah 

in rekel: »Vstani, 
vzemi dete in njegovo mater 
in zbéži v Egipt! Ostani tam, 

dokler ti ne povem; 
Heród bo namreč iskal dete, 
da bi ga
umóril.« 

Vstal je, še
ponoči vzel

dete 
in njegovo

mater 
ter se umaknil

v Egipt. 
Tam je bil 

do Heródove smrti, 
da se je izpolnilo, 

kar je Gospod 
rekel po preroku: 

›Iz Egipta sem poklical svojega
sina.‹

(Mt 2,13–15)

DRUŽINA Mt 2,13–15.19–23

Vsi vemo, da sta danes zakon in družina v 
veliki krizi.  
Zakonci se ne znajo mirno pogovarjati med

seboj, 
starši nimajo več časa za svoje otroke, ker

jih izpije delo in tempo življenja. 
Ko bi morali otrokom potrpežljivo in
ljubeče prisluhniti, jih odpodijo z ostro
besedo. Razumljivo je potem, da se otroci

zgodaj odvrnejo od staršev, zavračajo njihovo
avtoriteto, kajti na besede ne dajo veliko,

zgledov pa žal ne vidijo.
Sveta mati Terezija iz Kalkute je v svojih

srečanjih z ljudmi, posebno mladimi, vedno
znova poudarjala: "Kje se začenja
ljubezen? Doma! Naučimo se

ljubezni v naši družini. V naši lastni
družini imamo morda zelo uboge

ljudi in jih sploh ne opazimo.
Nimamo časa, da se jim

nasmehnemo, nimamo časa, da se
drug z drugim pogovorimo ...

Naredite iz vašega doma in vaše
družine drugi Nazaret, kjer vladajo
ljubezen, mir, veselje in edinost ...
Ljubezen se začenja doma in traja
doma in tam je njeno področje."

Temelj trdne in zdrave družine mora biti 
Božji zakon. "Če Gospod ne zida hiše," 
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pravi psalmist, "se zaman trudijo zidarji."  
Naš priznani psiholog duhovnik dr. Anton 
Trstenjak v eni svojih knjig pripoveduje, 
kako je mladoletna hči odgovorila očetu, ki se 
je skliceval na zahtevo četrte Božje zapovedi: 
"Če hočeš, da bom izpolnjevala to 
zapoved, spolnjuj najprej ti prvo, 
drugo in tretjo!" 
Sveti Pavel v berilu današnje maše našteva

kreposti, ki so potrebne, da bi bile naše
krščanske družine vsaj malo podobne družini,

o kateri govori evangelij. 
Besede apostola veljajo za vse: mož naj ljubi
ženo, žena naj mu bo z vsem srcem vdana,

oba pa naj nosita breme skrbi za otroke. Vse
to v moči zakramenta svetega zakona, ki ni

samo neka lepa ceremonija na začetku
skupnega življenja, temveč ima resnično

moč, da posveti življenje družine. Milost tega
zakramenta je treba nenehno obnavljati.

Cerkev je praznik svete Družine
namenoma postavila v bližino božičnega

praznika, ki je posvetil družinsko
življenje, da bi pokazala, kje naj iščemo

zdravilo za rešitev naših družin. Silvester Čuk

PAVEL KOLOŠANOM 3,12-2112 
Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni,
si torej oblecite čim globlje usmiljenje,

dobrotljivost, ponižnost, krotkost,
potrpežljivost 

 13 Prenašajte drug drugega in
odpuščajte drug drugemu, če se ima
kateri kaj pritožiti proti kateremu.
Kakor je Gospod odpustil vam, tako

tudi vi odpuščajte.
14 Nad vsem tem pa naj bo

ljubezen, ki je vez popolnosti 
15 In Kristusov mir naj kraljuje v

vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani
vanj v enem telesu, in bodite hvaležni.

vanj tj. v mir. - telesu: po fizičnem telesu (tj. človeški naravi), v
katerem nas je Kristus spravil z Bogom, in/ali v njegovem

mističnem Telesu, Cerkvi.

16 Kristusova beseda naj bogato
prebiva med vami. V vsej modrosti se
med seboj poučujte in spodbujajte. S
psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi

v svojih srcih hvaležno prepevajte
Bogu.  

17 In vse, kar koli delate v besedi ali
v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda
Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu

Očetu.  
18 Žene, podrejajte se svojim možem,
kakor se spodobi v Gospodu.  Pavel v

tem delu pisma daje nov, krščanski smisel
nravnim nasvetom, ki jih je že tedanja

poljudna filozofija izražala v takšni književni
obliki etičnih navodil za posamezne

stanove;  

19 Možje, ljubíte svoje žene in ne
bodite osorni do njih.  

20 Otroci, ubogajte svoje starše v
vsem, kajti to je všeč Gospodu.  

všeč Gospodu db. všečno v Gospodu.

21 Očetje, ne grenite svojih otrok,
da ne zapadejo v malodušje.  

ne grenite: namreč s preveliko strogostjo in zahtevami.

TI SI BOŽJI SIN
Gospod, gledaš me in jaz te gledam.
Ti si Očetova živa Beseda, s katero je 
ustvaril svet, 
po kateri je nastal človek, kakršen sem 
tudi jaz.
Ti si Božji Sin in Sin device Marije, ki je 
izrekla svoj »Da« za tvoj prihod na svet.
Ti si Dobri pastir, ki išče izgubljene.
Ti si vinska trta, na njej rastemo kot tvoje
mladike. Ti si moja vrata do Očeta in 
Očetova vrata do mene.
Ti si Božje usmiljenje in veselje za nas. 
Ti si Božje odpuščanje naših grehov in 
njegovo usmiljenje z nami.
Ti si pšenično zrno, ki ga zmeljejo in 
postane kruh in nam podarja življenje.
Ti si Božja podoba, v kateri spoznavamo 
Očeta. 
Ti si njegova učlovečena ljubezen, ki me 
nikoli ne zapusti in je močnejša od smrti. 



Ti si vstajenje in življenje za vse, ki ti 
zaupajo, vate verujejo in ti sledijo.
Ti si pravični sodnik, ki boš ponovno prišel,
ki brezpravnim prinašaš pravico in naše 
življenje obračaš v pravo smer.
In nekoč boš vse v vsem. Gledal te bom in 
ti mene.
Videl te bom, kakršen si, in se bom vso 
večnost veselil z vsemi, ki ti pripadajo.

Amen. Dörte Schrömges/Georg Lengerke, v Youcat, Molitvenik za mlade
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