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18.12.2016

PO JEZUSU SMO PREJELI MILOST IN APOSTOLSTVO,
DA BI VSI NARODI POSTALI POSLUŠNI VERI

Leto XV., 449 (809)

Kaj želijo doseči vsi, ki so na oblasti? Da bi jim ljudje verjeli. V sedlu
si krepko šele takrat, ko je pot lepo zglajena in tvojega konja vodi zanesljivi vodič. Zato se vsi trudijo, da bi imel ljudi pod nadzorom, da ne
bi mislili s svojo glavo, ampak poslušno sledili svojemu voditelju. In žal
se dogaja, da je množica podobna čredi, ki slepo sledi svojemu pastirju. Torej je vse odvisno od pastirja, njegove taktike, kako bo čredo vodil in njegove pripravljenosti, da bo svoje ovce poslušal, ali pa skušal z
bičem doseči, da bodo pokorno izpolnjevale njegova navodila. Čuti se
odgovornega za svoje ovce in zato naredi vse, da se mu ne bi katera
izgubila in zmanjšala njegov zaslužek. Tako je bilo nekoč in danes ni
nič drugače. Na zahodu imamo vladarje, ki želijo biti demokratični in
Ko pa je to premišljeval,
imajo zato bolj prefinjeno taktiko manipuliranja z ljudmi, na vzhodu pa
se šopirijo diktatorji, ki ne izbirajo sredstev, a učinki so vedno enaki:
glej, se mu prikaže v spanju
čreda, jim slepo sledi.
Gospodov angel in pravi:
Apostol Pavel je v uvodnem pozdravu pisma Rimljanom izpostavil
»Jožef, Davidov sin,
svojo poklicanost za apostola, zato je bil prisiljen opravičiti svojo izbranost za Božji evangelij, ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih: "To
ne boj se vzeti k sebi Marijo,
je Jezus Kristus, naš Gospod, po katerem smo prejeli milost in aposvojo ženo;
stolstvo."
kar
je
namreč spočela,
Pavel izpostavi dejstvo, da smo vsi, ki smo prejeli milost, da nas je
evangelij dosegel, sedaj poklicani, da to veselo novico širimo naprej.
je od Svetega Duha.
Evangelij namreč ni bil poslan za izbrano elito, samo za izvoljeni juRodila bo sina, ki mu daj
dovski narod, ampak za vse ljudi dobre volje. Pavel je potreboval kar
ime Jezus, zakaj on
nekaj časa, da se je osvobodil judovske večvrednosti in starozavezne
bo odrešil svoje ljudstvo
izbranosti, da so narod, ki ga ima Bog na poseben način rad. Jezus je
sicer večkrat povedal, da je bil njim, ki so pričakovali odrešenika, najnjegovih grehov.«
prej namenjen njegov prihod, ker ga pa zavračajo, bodo odrešenja deVse
to pa se je zgodilo,
ležni pogani, tisti, ki so bolj odprti za Boga. In ravno apostol Pavel,
da
se je spolnilo,
pravoveren in goreč predstavnik judovstva, je bil med prvimi, ki je
evangelij ponesel med pogane. Zanj je bila ta Jezusova izbira, zelo vekar je bil Gospod napovedal
lika preizkušnja. Judovstvo je imel za neprecenljiv zaklad in sedaj se
po preroku,
naj odpove tej svetinji, ki mu je pomenila največ v življenju. Naenkrat je
ki pravi: »Glej, devica bo
ostal brez korenin: njegova hiša je brez temeljev, podobna razvalini,
sam pa je podoben klošarju, ki je brez identitete in lahko računa z živspočela in rodila sina,
ljenjem od danes do jutri.
ki se bo imenoval Emanuel,
Kaj je naredil? Umaknil se je v puščavo. Osamil se je, da bi bil sam
kar pomeni: Bog z nami.«
s svojim Bogom, daleč vstran od ljudi, ki bi ga lahko zavajali, je moral
zavreči starega človeka in se okleniti Kristusa. Naenkrat je začutil, da
(Mt 1,20–23)
sta pred njim le dve poti: vztrajati v judovstvu in se oklepati svoje nemoči, ali pa bo stopil na pot evangelija, kjer ga sicer čaka veliko tveganje, ker po tej poti hodijo ljudje brez pravih izkušenj. Odločil se je za Kristusa in se oklenil evangelija. Njegova misijonska pot je bila sicer zelo težka, a na njej ni
omagal, ravno nasprotno, postal je največji misijonar vseh časov. Danes v svojem pismu, ki ga je napisal Rimljanom,
nagovarja nas, kristjane tretjega tisočletja: »Jezus Kristus je naš Gospod, po katerem smo prejeli milost in apostolstvo, da bi zaradi njegovega imena vsi narodi postali poslušni veri.«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
4. ADVENTNA
NEDELJA
– KVATRNA
18.12.
Sv. Vunibald, opat

Ponedeljek

Trnje
Trnje

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

19.12. Palčje
20.12. Klenik

Sv. Dominik, opat

Sreda

14,30 Spoved
15h +i Premrl, Šempeter – Božična devetdnevnica
18,15 Spoved (v zakristiji)
18,30 +Ivanka Zadel, Klenik 4/a, 1. obl.- Božič. devetdn.

21.12. Parje

Sv.Peter Kaniz7ij, c u.

Četrtek

12h +Frančiška in Viktor Ivančič, Juršče 17, obletna

Zagorje 15,30 Božična devetdnevnica
16h ADVENTNO SPOVEDOVANJE (dva spovednika)

Sv. Urban V., papež

Torek

8,30 Božična devetdnevnica
9h +Marija in Alojz Bergoč, Trnje 4/a, obletna
+Jože in +i starši Šušteršič, Tr. 55, dar. Hrovatin, obl.

16,30 +i Šajn in Rebec, Parje 23, dar. Magda
Zagorje 17,30 Božična devetdnevnica (in spoved)

22.12. Juršče

16h V dober namen – Božična devetdnevnica

Zagorje 17,30 Božična devetdnevnica in molitv. ura za duh. pokl.
Petek
23.12. Zagorje 17,30 +Angela Šabec, Zagorje 99,obl.- Božičn. Devetdn.
Sv.Janez Kancij, duh.
+Tone in Marija Vadnjal, Zagorje 124, obletna
Sv.Frančiška Cabrini

Sobota

24.12.

Sv. Adam in Eva

SVETI VEČER
NEDELJA

Zagorje 16h Sklep božične devetdnevnice
Juršče

20h +Andrej Žužek, Juršče 24, obletna - Ofer

Trnje

24h V čast Jezusovemu rojstvu za vse župljane

GOSPODOVO Zagorje 24h V čast Jezusovemu rojstvu za vse župljane
ROJSTVO

BOŽIČ

Trnje

9h +Marija in +i Čeligoj, Kl. 54, obl.- d. Kanada -Ofer

Zagorje 10,30 +Katarina in Stana Volk, Parje 11, obletna - Ofer

Trnje
14h Pete litan. Matere Božje in blagoslov otrok in družin
25.12. Zagorje 15h Litanije Matere Božje in blagoslov otrok in družin

- KVATRNA NEDELJA je danes. Zato bomo po teh oznanilih molili za naše rajne.
MILOŠČINA današnje nedelje je za semenišče v Vipavi in bogoslovce v Ljubljani.
- SPOVED v Trnju bo za prvoobhajance jutri ob 16h – pridite tudi starši z njimi in ob 17h za 5. In 6. razred, v torek ob 17h za 7. razred. Birmanci in 4. razred se
pridružite v ponedeljek ali torek ob 17h. Naj nobeden od veroučencev ne ostane
brez sv. spovedi! – Za odrasle bom na razpolago za spoved še jutri v Palčju ob
14,30, v Kleniku (v zakristiji) ob 18h, na Jurščah v četrtek ob 15,30. V Zagorju:
v sredo pred in po devetdnevnici, ravno tako v petek pred in po maši.
- VEROUK je ta teden reden za vse skupine. Velja pa tudi, kar je zapisano glede
spovedi.
- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA je vsak dan, kjer je sv.maša, v Zagorju pa vsak
večer ob 17,30 ali med mašo, zaključek pa na vigilijo ob 16h. Lepo vabljeni, da se
tudi na ta način pripravimo na praznik Jezusovega rojstva. Čim več bomo vložili v
duhovno pripravo na ta veliki praznik, več bomo od njega prejeli!
- OBHAJILO BOLNIKOV IN OSTARELIH za božične praznike bo dopoldne v
četrtek (ne v sredo, ker spovedujem v Postojni). Sporočite mi tisti, ki vas za prve
petke ne obiskujem, pa bi želeli, da vas pridem obhajat.

- BOŽIČNA VIGILIJA ali SVETI VEČER je letos na soboto, ko boste v večini prosti. Potrudite se, da bo ta večer res svet v vaši družini. Zberite se ob jaslicah in
med molitvijo blagoslovite z blagoslovljeno vodo vaš dom. Če zmorete, zapojte
vsaj kakšno božično pesem ali jih poslušajte. Posvetite se drug drugemu s pogovorom, pripovedovanjem, poslušanjem. Naj se nihče v družini ne čuti osamljen.
Skupaj pojdite k večerni sv. maši na Jurščah ob 20h ali polnočnici v Trnju in v
Zagorju ob polnoči. Dnevni sv. maši bosta kot je napisano zgoraj, popoldne pa
je blagoslov otrok in družin. Povabljene ste torej cele družine k popoldanskemu
blagoslovu. Letos praznujemo sv. Družino v petek po Božiču.
Gospod prof. dr. Rafko Valenčič mi pride pomagat, da bo lahko polnočnica na
obeh župnijah.
- BOŽIČNICA: v Zagorju odrasli: 20 minut pred polnočnico, otroci: na praznik
ob 10,10 in popoldne po blagoslovu, ki je ob 15h. V Trnju otroci: na praznik popoldne pri blagoslovu otrok in družin, morda tudi na Jurščah pred sv.mašo na
sveti večer.
- OFER za cerkvene potrebe je na Jurščah na vigilijo, v Trnju in Zagorju pa med
dnevno praznično sv.mašo. Ker je to zelo velik praznik, pridite tudi k dnevni maši!
- Nekaj prostih izvodov BOŽIČNE DRUŽINE z listnim koledarjem za leto 2017 je
na razpolago na mizici za tisk. Dvojna številka stane 3,80 €.
- NAROČNINA ZA LETO 2017: tednik Družina je 98,80 €, mesečnik Ognjišče je
31,70 €, za dvomesečnik Misijonska obzorja je priporočeni dar 9.- € in Knjige
Mohorjeve družbe za leto 2017 s koledarjem za leto 2018 je do konca februarja
46.- €, pozneje pa 65.- €. – Če kdo ne more poravnati naročnine v enem obroku,
se lahko dogovorimo tudi za več obrokov. Škoda bi bila, da ne bi mogli zaradi tega prebirati verskega tiska, ki nas podpira tudi v naši veri in nas seznanja predvsem z verskimi dogodki doma in po svetu.

JOŽEF V SLUŽBI ODREŠENJA
Ko pozorno poslušamo današnji
evangelij, opazimo, da se je sv. Jožef
znašel pred popolnoma nerazumljivim
dogodkom, v katerem bi se upravičeno
spraševal, kako da se je to zgodilo prav
njemu! Doživlja, da ga je izdala njegova zaročenka, ki jo je izredno ljubil in
od katere bi kaj takega najmanj pričakoval. In to se ni zgodilo kakšnemu neverniku, ampak njemu, ki je bil »pravičen« (Mt 1,19) in se je trudil izpolnjevati Božje zapovedi.
Številni ljudje po hudih preizkušnjah
ne morejo več zaupati v Boga, ampak
se jih polotijo obup, žalost ali pa skriti
občutek razočaranja, da jih je Bog
»osleparil«. Tak »notranji črv«, ki raz-

jeda človeka, zna izredno težiti ljudi,
zato poglejmo, kako je v tej preizkušnji
ravnal Jožef.
Bil je nadvse poslušen Božjemu glasu
in pozoren na Božja znamenja. Bog mu
je spregovoril na nenavaden način – po
sanjah, in mu ponudil rešitev. Jožef je
bil sposoben slišati Božje sporočilo, ker
je bilo njegovo življenje v temelju naravnano na Boga. Kolikokrat ljudje
nismo sposobni slišati Božjega sporočila, ker številni glasovi v našem življenju prevpijejo glas Boga. Kako bi ga
slišali, ko je vse v življenju pomembnejše, kot pa, da bi razbirali in presojali,
kaj je prav, kaj je dobro in kaj je Božje.

Današnji evangelij nosi močno sporočilo: Bog bo poslal Odrešenika, ki pa bo
prišel po človekovem sodelovanju, po
sodelovanju Jožefa in Marije. Zato tudi
človek, ki se da v službo Boga, postane
prinašalec upanja. Pa smo prinašalci
upanja v današnjem svetu? Naj bo to naš
izziv za uresničitev v teh zadnjih dneh
pred božičem.

21. december
PETER KANIZIJ

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Gospod, daj, da po Jožefovem zgledu
prisluhnemo tvojemu glasu
v tihoti svojega srca.
Naj začutimo, da smo tvoji
in da si ti vedno z nami.
Pomagaj nam,
da bomo na tvojo ljubezen
odgovarjali z ljubeznijo do tebe,
sebe in bližnjih.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – A

Kako bi mogel opisati srečo tistega
zakona, ki ga Cerkev združuje?
Kakšen jarem: dva verujoča,
združena v enem upanju, v eni želji,
v eni obliki življenja, v enem služenju.
Nikakršne ločenosti v duhu,
nikakršne v mesu,
temveč zares dva v eneme mesu.
Kjer je meso eno, je en tudi duh.
(Tertulijan)

SMEH JE POL ZDRAVJA
Po končani maši župnik ustavi eno izmed žena
in jo zaskrbljeno vprša: »V cerkvi sem opazil, da
je vaš mož sredi pridige odšel iz cerkve. Je bilo
kaj narobe? Sem ga s čim prizadel?« »Sploh
ne,« odvrne gospa, »mojega moža med spanjem pogosto luna nosi.«

Ta izredni apostol je bil doma na Nizozemskem, kjer se je rodil 8. maja 1521 v
mestu Nimvegen. Kot študent filozofije v
Kölnu je svoj priimek Kanijs polatinil v Canisius. Leta 1543 ga je Peter Faber sprejel
v novoustanovljeno družbo Jezusovo. Študiral je na raznih evropskih univerzah, dokler ga ni Ignacij Lojolski leta 1547 poklical
v Rim, kjer je pod njegovim vodstvom
opravil duhovne vaje, po njih pa mu je
Ignacij za področje njegovega apostolskega delovanja določil Nemčijo. Deloval je v
mnogih evropskih mestih, kjer je slovel kot
izreden pridigar, ki je privlačil velikanske
množice. Umrl je 21. decembra 1597. Leta
1925 je bil razglašen za svetnika in cerkvenega učitelja.

Tviti papeža Frančiška
Marija, Mati Božja, prosi
za nas grešnike in nas
vodi po poti, ki pelje v nebesa.
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