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DECEMBER -GRUDEN 

MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI FARANOV 

20.4.ADVENTNA NED = VINCENCIJ   7.- za farane,  za  
umrle  pred rojstvom,10.-,Marjan Štimec Vinko 
Kavčič. Viktorija Uršič 8.d.  Marija Rak,K  PO NAM. Dbr. 

 

21.PON= PETER KANIZIJ    8.-po n.Brezmadežne                                                                                                          
15.- pogreb Franc Brence 

22.TOR= FRANČIŠKA C..   8.- za zdravo pamet 

23.SRE JANEZ KANCIJ  8.- po nam. za najpotrebnejše 

24.ČET= ADAM IN EVA   8.-za zdravje duše, 17.-v 

zahvalo za Jezusa Odrešenika, 

25.=PET= BOŽIČ  8.-za žive p. farane,       10.-

Angela.Franc Koščak obl., po nam.M Marija RAK K   

26.SOB=ŠTEFAN 9.-Ivan,Marija Merc, Štefanija 

Kete,                   12.-pogreb Ljudmile Mohorko      

27.NED=LJANEZ EV.             7.-za žive,pok. farane, 

božje varstvo in srečno smrt,        10.-,Ljudmila 
Mohorko pogrebna,  Stanko Smole, Franc  Mlakar, 

Andrej Kurnik,  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 
 

 

 
 

Marija pa je rekla angelu:  
»Kako se bo to zgodilo,  
ko ne spoznam moža?«  

Angel ji je odgovóril:  
»Sveti Duh bo prišel nadte  

in moč Najvišjega  
te bo obsenčila, zato se bo  

tudi Sveto, ki bo rojêno,  
imenovalo Božji Sin.  

Glej, tudi tvoja  
sorodnica Elizabeta  

je spočela sina v starosti;  
in to je šesti mesec njej,  

ki so jo imenovali nerodovitno.  
Bogu namreč  

ni nič nemogoče.« 
 
 

BOG SE HOČE RODITI V NAS 

 

Božja beseda pred nas danes postavlja 
izziv, da bi znali tudi mi po Marijinem 
zgledu odgovarjati na Božja vabila, na 
njegove klice. Jezus se hoče učlovečiti, 
roditi v nas. Jezus ni le podoba iz 
knjige, naj bo še tako lepa. Ne bomo ga 
našli v lepih obredih in petju, če ne 
bomo odprli svojih src, da postanejo 

rodovitna njiva.  
Ne moremo biti zadovoljni s seboj, če se 
v vsakdanjem življenju nič ne ločimo od 

tistih, ki Jezusovega oznanila ne 
poznajo; če v tako imenovanih 

krščanskih družinah vladajo številne 
razprtije, če ni spoštovanja, ki je trden 

temelj za resnično ljubezen, če je 
premalo skrbi za duhovno rast vseh 

njenih članov;  
če imamo premalo poštenosti na delovnem 
mestu, če se brigamo samo za svoje stvari 
in se ne menimo za ljudi okoli nas, ki so v 
potrebi, stiski, osamljenosti, obupu … Še 
marsikaj bi lahko našteli, če dobro 
pogledamo v Božje ogledalo svoje vesti. 
Vse, kar takšnega najdemo, nam 
dopoveduje: Božja beseda v tebi še ni 
postala meso, tvoja vera je premalo 
učlovečena, premalo zasidrana v 
vsakdanje življenje.  

Mislim, da ta očitek velja vsakomur 

izmed nas. Površni smo, slabotni, 

prepustili smo se toku časa. 
Kje naj poiščemo zdravilo? Samo eno 
je: prisluhniti Božjemu klicu, ki se dviga 
k nam z vseh strani  

Obrnimo se k Materi Mariji z iskreno 
prošnjo: »Marija, nauči me reči 'da' 

Kristusu, ki me kliče v ubogem, 
žalostnem, osamljenem človeku, v 

mojih domačih, v sosedih, ki mi včasih 
gredo na živce in bi najraje z njimi ne 

imel nobenega opravka.« 
Po: S. Čuk, Misli srca 
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Četrta sveča gori na adventnem vencu, 

mi pa smo povabljeni da skupaj z 

Marijo vzkliknemo: »Zgodi se mi po 

tvoji besedi.« Odprimo se Božjim 

načrtom. Sprejmimo izzive, ki nam jih 

prinaša življenje. Z zaupanje v Božjo 

pomoč in z našim požrtvovalnim 

prizadevanjem lahko naredimo 

marsikaj velikega. Kakor je sprva 

nebogljeno Božje dete kasneje zraslo v 

moža, ki je s križem odrešil svet, tako 

smo tudi mi poklicani, da korak za 

korakom dosegamo višje cilje. Le Božji 

načrt moramo biti pripravljeni sprejeti, 

nato pa se podati na pot uresničevanja 

zaupane nam naloge. AK 

 

  

 

Kako se kaže solidarnost kristjanov do drugih ljudi? 
 

Kristjani se zavzemajo za pravične družbene 

strukture. K temu spada, da imajo vsi ljudje 

dostop do gmotnih in duhovnih dobrin tega 

sveta. Kristjani pazijo tudi na to, da se 

spoštuje dostojanstvo človekovega dela s 

poštenim plačilom. Tudi posredovanje vere 

je dejanje solidarnosti z vsemi ljudmi.  
(KKC 1939–1942, 1948) 
 

Solidarnost je praktičen razpoznavni znak kristjanov. Biti 

solidaren namreč ni samo zapoved razuma. Jezus Kristus, 

naš Gospod, se je popolnoma poistovetil z revnimi in z 

najmanjšimi (Mt 25,40). Če bi jim odklonili solidarnost, 

bi pomenilo, da smo zavrnili Kristusa. 
 

   
 

 
 

Najčudovitejši tempelj, najlepše 

bivališče si je Bog pripravil v Mariji, ko 

je angelu izrekla besede: »Glej, dekla 

sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji 

besedi.« Tedaj je Beseda meso postala 

in med nami prebivala pod Marijinim 

srcem. Kako lepo bivališče Božjega 

Sina, ki so ga želeli gledati angeli. To 

bivališče, Marijino srce, je Bog okrasil 

z vsemi krepostmi in z dragocenimi 

dragulji. 

Odliko Matere Božje je prejela, ko je 

spočela Božjega Sina od Svetega Duha, 

ga devet mesecev nosila pod svojim 

srcem in rodila Boga in človeka 

obenem. Tako je Marija postala močna 

žena, katere seme je strlo kači glavo. 

Tista močna Judita, ki je usmrtila 

sovražnika človeškega rodu s tem, da 

nam je zopet rodila življenje, ki nam ga 

je naša prva mati Eva izgubila. 
bl. Anton Martin Slomšek 

 

28. december 

NEDOLŽNI OTROCI 
 

V zvezi z božičnim praznikom Cerkev že od 5. 

stoletja naprej obhaja spomin nedolžnih 

betlehemskih otrok. K praznovanju tega 

praznika nas še na poseben način vzpodbudi 

Matejev evangelij, ki pravi, da so modri z 

Vzhoda, ko so prišli blizu Betlehema, da bi se 

priklonili novorojenemu Kralju, vprašali 

Heroda za kraj njegovega rojstva. Kralj 

Herod se je prestrašil ob tej novici in je 

skrbno in pretkano naročil modrecem, naj mu 

povejo vse, kar vedo o novorojenčku, da bi se 

mu šel tudi on poklonit. Modri so sledili 

zvezdi in se napotili v Betlehem. Po opozorilu 

angela se niso vrnili v Jeruzalem, ampak so šli 

domov po drugi poti. Herod se je razjezil, ko 

je videl, da so ga prevarali in da njegova 

zlobna namera ni uspela. Zato je ukazal, naj v 

Betlehemu in okolici pobijejo vse moške 

potomce, ki so mlajši od dveh let. Tako se je 

hotel znebiti po prerokih napovedovanega 

judovskega kralja. A Jezus se je rešil, ker je 

angel sporočil Jožefu Herodovo namero in je 

Jožef z otrokom in Marijo zbežal v Egipt. 

Človeško gledano so betlehemski otroci umrli 

kot nedolžne žrtve, v luči nedoumljivih Božjih 

načrtov pa kot pričevalci za Kristusa. S 

praznikom nedolžnih otrok je po marsikaterih 

krajih povezan tudi običaj tepežkanja, ki mu 

zato pravijo »tepežni dan« ali »pametiva«. 


