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MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI FARANOV

27.NED.SV.DRUŽINA=JANEZ EV.  7.-za žive,pok. 
farane, božje varstvo in srečno smrt,    10.-,Ljudmila 
Mohorko zadušnica,Stanko Smole, Franc  Mlakar, 
Andrej Kurnik,  Kristina, Pavel  Sagadin

28.PON=NEDOLŽNI OTROCI  8.-po n.Brezmadežne                                                                                                           

29.TOR= DAVID    8.- Za zdravje v druž (ME)
30.SRE FELIKS  8. v zahvalo,po n. dob

31.ČET=  10.-Franc,Branko,Štefan Kušar,sor.
1.I.2021=PET=     MARIJA SV.BOŽJA MATI

9.- Ljudmila Mohorko                Vinko Kavčič.
Viktorija Uršič,  Marija Rak,K.     

2. I. SOB=  9.- Slavko Uršič zadušnica
3. I. NED=  8.- za farane, 10.-Štefan Rak, za 
zdravje duše in telesa, Ana Anton Šela, Ivana in 
Mirko Poredski,  Kristina, Pavel  Sagadin  

  

       
 AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,  bom
molil v župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ

ALI DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI  čez dan,
pridruži v duhu skupni  molitvi OB 20.45!

KO skupaj DARUJEMO MOLITVE IN DELO
DNEVA NEBEŠKEMU OČETU!          Ob 21.blagoslov

Njegova oče in mati 
sta se čudila temu, 

kar se je govorilo o njem. 
Simeon jih je blagoslovil in 

rekel Mariji, njegovi materi: 
»Glej, ta je
postavljen 
v padec in
vstajenje
mnogih 

v Izraelu in v
znamenje,

kateremu bodo nasprotovali, 
in tvojo dušo bo presunil meč, 

da se razodenejo 
misli mnogih src.«

(Lk 2,33–35)

Simeonova hvalnica, ki jo je starček izrazil ob 
srečanju z Odrešenikom, se je kmalu spremenila v 
napoved trpljenja. Simeon je v duhu videl 
strahoto, ki bo doletela to dete in njegovo 
mater. Mariji je moral oznaniti težko 
prerokbo: »Glej, ta je postavljen v 
padec in vstajenje mnogih v Izraelu 
in v znamenje, ki se mu nasprotuje, 
in tvojo lastno dušo bo presunil 
meč!« (Lk 2,34–35)

Ob teh preroških besedah je zatrepetalo
Marijino srce. To, kar je slutila in v sebi že

nejasno čutila, to ji je bilo sedaj tudi jasno
razodeto. Toda Marija je, odkar je privolila, da
postane Odrešenikova mati, živela v nenehni

pripravljenosti na žrtev. Zato je tudi ob tej
boleči napovedi potrdila svoj »Zgodi se!«

Dobri Bog, daj staršem moči, da
bodo pogumno stopali po poti

družinskih izzivov. Naj zmorejo tudi
oni Bogu reči svoj »Zgodi se!« in v

preizkušnjah črpati moč v zgledu
svete družine  .   Povzeto po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Veseli

del

Lk 2,22–40
DRUŽINA JE SVOJEVRSTNO SVETIŠČE

Praznik svete družine je. Praznik vseh
družin. Ta je postavljen v čas prostih dni, ko
se večina članov družine mirno zbere in ob

božični skrivnosti poživlja družinsko življenje.
Cerkev želi, da bi prav v božičnem prazniku

odkrivali in uresničevali duhovno globino
družine. 

Božja beseda, ki smo jo poslušali, je
vsebinsko zelo bogata: starozavezna
modrost nas poučuje, da v družini,

kjer ni Boga, ne more biti
pravega reda; pisatelj

novozaveznega odlomka nam omenja,
katere lastnosti so nujne za resnično
družinsko srečo. Evangelist Luka pa

nam kaže na sveto družino kot na vzor
sleherne prave družine.

V današnjem času vsi čutimo, da je 
sodobno družinsko življenje drugačno od
tistega, kar je bilo značilno za družinsko 
življenje v preteklosti. Težko je reči, kdaj 
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in kaj je bilo bolje. Kristjani danes 
poudarjamo, tako kot vedno, da tam, kjer
ni Božje avtoritete, tudi človeška 
avtoriteta nima pravega temelja. V 
Svetem pismu je rečeno: Gospod je dal 
človeku čast pri otrocih. Gotovo je, da 
starši, ki vzgajajo svoje otroke za Boga, 
delajo tudi za svojo osebno srečo.
Bog je z družino imel svoje načrte. 
Družina naj bi bila prostor, kjer  kristjani 
drug drugemu pomagamo v ljubezni, ki jo
prešinja vera. Prav taki ljubezni poje 
hvalnico sveti Pavel in našteva lastnosti, 
ki naj bi jih gojili v družini: iskreno 
vdanost, velikodušno ljubezen, 
medsebojno podrejenost. Družina naj bi 
bila nadnaravno svetišče, kjer kraljujeta 
mir in molitev, Božja beseda in 
hvaležnost.
Kristus je dobro vedel, da mora najprej 
odrešiti družino, če hoče odrešiti 
človeštvo. Zato je prišel na svet v družin 
in v njej živel večino svojega 
zemeljskega življenja.
Po: T. Kompare, Bogoslužno

DAROVANJSKA DRŽA MATERE

Marija je bila poslušna zakonu in je 
svojega otroka prinesla v tempelj ter 
darovala zanj predpisani dar. V tem 
dejanju, darovanju Jezusa v templju, je 
evangelist Luka prepoznal izpolnitev 
napovedi preroka Malahija, ki pravi: 
»Naglo bo stopil v svoje svetišče 

Gospod, ki ga iščete, angel 
zaveze, ki po njem hrepenite« 
(Mal 3,1).
V svoji okrožnici »O Marijinem 
čaščenju« je papež Pavel VI. zapisal: 
»Marija je Devica, ki daruje. To se 
kaže pri darovanju Jezusa v 
templju … Cerkev je, posebno od 
srednjega veka dalje, videla v Devici, ki 
v Jeruzalem prinaša sina, da bi ga 

postavila pred Gospoda, daritveno 
pripravljenost, ki je presegala 
običajni pomen obreda. Takšno 
razumevanje spričuje nežna 
molitev sv. Bernarda: 'Daruj 
Sina, Sveta Devica, in 
blagoslovljeni sad svojega 
telesa predstavi Gospodu. Daruj
v spravo za  nas to sveto, Bogu 
prijetno žrtev!'«
Marija je sprejela Jezusa iz Božjih rok.
Zdaj je njeno prvo dejanje, da mu ga

vrne, da ga daruje in posveti.
 Z darovanjem Jezusa je priznala

lastninsko pravico večnega Očeta do
sina. Sama sebe in otroka je dala Bogu

na razpolago.

Vsaka krščanska mati, ki
prinese otroka »v tempelj« k sv.

krstu je na nek način podobna
Mariji. Zaveda se, da je njen

otrok Božji dar, ki ji je zaupan v
varstvo in vzgojo, in da

prvenstveno pripada Bogu,.

Danes, žal, mnogi starši pozabljajo na

to darovanjsko držo pri zakramentu

krsta svojih otrok. Mnogokrat je v

ospredju zanimanja staršev zgolj

zunanja slovesnost, to, kar se bo

videlo na sliki, kakor to, kar se dogaja

v človekovem srcu. Krst pa ni in ne

sme biti zgolj folklora, ampak

predvsem izraz vere v troedinega

Boga: vere v Boga Očeta, ki daje

življenje, vere v Kristusa, Božjega

Sina, ki prinaša odrešenje, in vere v

Svetega Duha, ki človeka napolnjuje z

milostjo. Pa tudi znamenje vere in

zaupanja v varstvo Božje matere

Marije.Kraljica družine


	L A P O R J E
	 27.XII.2020 aW 53 ted
	 Župnija Laporje zupnija.laporje@gmail.com Spletna stran: https://zupnija.laporje.si
	 GSM: 041 / 849 - 571
	DECEMBER –GRUDEN,JANUAR-PROSINEC

