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Leto XV., 50 (810)

PRED NJIM NAJ SE PRIKLONIJO VSI BOŽJI ANGELI

Božja govorica je splošna in zajema vsa področja našega
življenja. Od stvarjenja naprej je Bog stalno navzoč in nobena stvar ni prepuščena naključju. Vse je v nenehnem nastajanju, usmerjeno proti končnemu cilju, naproti popolnosti.
Kakšna bo ta popolnost, si ne znamo predstavljati, a smo
lahko prepričani, da bo vse in v vsem Bog, ki je popolnost.
Kako se nam Bog razodeva? Najprej po svojem stvarstvu
in šele potem, po dolgem obdobju človeške zgodovine, se
nam je začel razodevati kot osebni Bog. Vse, kar je ustvarjeno, razkriva Božjo dobroto in bitje, ki močno presega spoV začetku je bila Beseda
sobnosti našega razmišljanja. Vse je v velikem skladju, pa
in Beseda je bila pri Bogu
čeprav so stvari nepopolne, krhke in razpadljive. Upor Adain Beseda je bila Bog.
ma in Eve proti Bogu ni imel za posledico le njun izgon iz raIn Beseda se je učlovečila
ja, ampak so posledice izvirnega greha vidne v vsem, kar
in se je naselila med nami;
nas obdaja, tudi v vesolju. Zlo je povsod navzoče in smemo
in videli smo njeno slavo,
trditi, da tudi vesolje ni popolno in so zato različne katastrofe,
slavo kakor
kot so potresi, poplave, izbruhi vulkanov, cunamiji, posledica
edinorojenega od Očeta:
te nepopolnosti.
polno milosti in resnice.
Z nastopom Jezusa Kristusa pa prihaja novi čas pomiritve.
Jezus
nam je razodeval, da Božja ljubezen presega vso to
(Jn 1,1.14)
zemeljsko krhkost in jo vodi h končnemu cilju, k popolnosti.
On nam je v času svojega zemeljskega življenja dal majhen uvid v to stvarnost, delno nam je odstrl
tančico, pa čeprav je veliko skrivnosti popolnega življenja v veliki meri še vedno zakrite. Jezus nam
je s svojim življenjem pokazal, kakšen je Bog in kako naj mi odgovorimo na Božjo ljubezen. Ko se je
pri zadnji večerji poslavljal, je svojim učencem naročil: "Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil!"
Božič nam razkriva skrivnost poslednjega časa, ko je razodetje doseglo svojo polnost. Rodil se je
naš odrešenik, živel je med nami, s svojim življenjem in s čudeži je pokazal, kako nas ima rad. Vse,
kar je pomembno za naše življenje, je z njegovim nastopom doseženo. Sedaj čakamo samo še njegov končni prihod, ko bo tudi stvarstvo in človeštvo doseglo svojo popolnost in poveličanje. Kdaj se
bo to zgodilo, ne vemo, ker nam Jezus ni povedal datuma. Sicer pa datum ni niti pomemben, ker
mora biti v osredju našega prizadevanja vsebina. Kristjan moraš biti vsak trenutek svojega življenja,
ker ne vemo ne ure ne dneva, kdaj bo tudi za nas prišel zemeljski konec in z njim zadnja priložnost,
da lahko še kaj storimo zase. Zato je božič vsakoletno duhovno podoživljanje te stvarnosti, ko se ne
spominjamo le starega dogodka, ampak poskrbimo, da se Bog vedno znova rojeva v naših srcih, ko
nas živa Božja beseda usmerja k novim ciljem in proti končnemu cilju, srečni večnosti. Bog živi v
stvarstvu, v človeški zgodovini in v vsakem posamezniku. S tem upanjem hodimo naprej in se veselimo svoje prihodnosti.
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
NEDELJA:

Trnje

24h V čast Jezusovemu rojstvu za vse župljane

GOSPODOVO Zagorje 24h V čast Jezusovemu rojstvu za vse župljane
9h +Marija in +i Čeligoj, Kl. 54, obl.- d. Kanada -Ofer
ROJSTVO Trnje

BOŽIČ

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
9h +Milena Možina, Trnje 1/a, osmina
Ponedeljek 26.12. Trnje
SVETI ŠTEFAN, 1.muč

Torek

Zagorje 10,30 +Marija Česnik, Zagorje 62, obletna

Palčje
27.12. Klenik

12h +Terezija Česnik, Palčje 39, obletna
16,30 +Darko Kastelic, Klenik 73

Brdo
18h +Stane Valenčič, Ratečevo Brdo 12, dar. RB 10
28.12. Zagorje 7h +i Trebec, Zagorje 88

Sv,Janez, ap.in evang.

Sreda

Sv. Nedolžni otroci

Četrtek

29.12. Juršče

16h V čast Materi Božji za zdravje, Juršče 29

Sv, Tomaž Becket, m.

Petek

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
30.12. Zagorje 17,30 +Emilija Knafelc, Zagorje 112, 1. obletnica

SVETA DRUŽINA

Sobota

31.12. Klenik

Sv. Silvester, papež

15hV zahvalo za vse prejete dobrote v letu 2016

Zagorje 16h V zahvalo za vse prejete dobrote v letu 2016
LETO 2017

NEDELJA:

Trnje

8,30 Češčenje SRT – molitev za mir

MARIJA, Trnje
9h V čast Materi Božji za srečno novo leto 2017
BOŽJA MATI Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
- NOVO LETO Palčje 12h +i Krajnc

– DAN MIRU Zagorje 15h Molitvena ura za mir
1.1.
- BLAGOSLOV OTROK in DRUŽIN bo danes popoldne ob 14h v Trnju in ob 15h
v Zagorju. VSI POTREBUJEMO Božjega blagoslova, Božje pomoči, da bomo kot
Jezus rasli ne le v starosti, ampak tudi modrosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.
- BOŽIČNICA: V Trnju otroci danes popoldne ob 14h in v Zagorju otroci ob 15h
pri ali po blagoslovu otrok in družin.
- PRAZNIK SV. ŠTEFANA in državni PRAZNIK SAMOSTOJNOSTI je jutri.
Maše so po nedeljskem redu (glej zgoraj!). Lepo vabim k sv.maši, da se zahvalimo za samostojno državo, ki so mnogi rodovi pred nami o njej sanjali (ali pa si niti
sanjati niso upali), mi pa smo jo doživeli. Ni še taka, kot smo jo sanjali, je pa taka,
kot jo s svojim glasom na volitvah ustvarjamo – pri tem (v negativnem smislu)
glasujejo tudi tisti, ki ne gredo na volišča. Zato prosímo Gospodarja časov, naj dá
modrost ne samo voditeljem države, ampak tudi nam državljanom, da se bomo
zavedali, da je od vsakega izmed nas odvisno, kakšno državo imamo!
- KOLEDNIKI vas bodo obiskali jutri, na Štefanovo popoldne, vam oznanili veselo
vest Odrešenikovega rojstva in vas prosili za pomoč revnim deželam, kjer delujejo
naši misijonarji. Na letaku, ki ga boste prejeli, je napisano, kaj so naši misijonarji uresničili z vašo pomočjo iz lanskega koledovanja. Napisan je tudi dolg seznam pro-

šenj za pomoč našim misijonarjem, ki tudi letos prosijo za pomoč. – »Z veseljem
zato vsi radi darujmo, tudi letos z dobroto življenje rešujmo!«
- BLAGOSLOV KOLEDNIKOV bo jutri pri maši v Trnju, Zagorju in Palčju. Pridite
k blagoslovu vsi koledniki!
- VEROUKA ta teden ne bo, zato pa prihajajte k sv. maši vse praznične dni!
- KRATEK SESTANEK MEDŽUPNIJSKE KARITAS bo v četrtek ob 19h v župnišču v Zagorju. Lepo vabljene vse članice!
- PRAZNIK SV. DRUŽINE bo letos v petek, 30.12., ker ni nedelje med Božičem in
Novim letom. Vabim vas k sv. maši, ki bo v Zagorju ob 17,30, da bomo priporočili
sv. Družini naše družine in molili zanje, saj smo v letu družine.
- ZAHVALNA MAŠA za vse prejete dobrote v letu 2016 bo v soboto na silvestrovo ob 15h v Kleniku in ob 16h v Zagorju. Lepo vabljeni, da se skupaj zahvalimo
za vse dobro, ki smo ga tudi v tem letu bili deležni in da smo bili obvarovani večjih
nesreč, ki so se zgrinjale nad druge kraje in ljudi. Hvaležnost in zahvala je tudi
najlepša prošnja in priporočilo za naprej.
- DRUGI SVETI VEČER bo v soboto. Tudi ta večer pokropimo svoje domove in
molimo za blagoslov v novem letu 2017.
- NOVO LETO – SLOVESNI PRAZNIK MARIJE, BOŽJE MATERE – DAN MIRU
je letos v nedeljo. Naj bo začetek novega leta 2017 posvečen Bogu po rokah Božje in naše Matere Marije. Poznamo star krščanski pregovor, ki pravi: »Z Bogom
začni vsako delo, da bo dober tek imelo.« Začnimo tudi leto 2017 z Bogom.
- ZAHVALA ZA VAŠE DAROVE V LETU 2016: za domačo cerkev, za župnika
in mežnarice in mežnarja, za škofijske nabirke, za Karitas, za misijone - še
posebej KOLEDNIKOM - in druge potrebe. BOG NAJ VSEM BOGATO POVRNE Z VEČNIMI DAROVI!

VESELJE ZA VSE LJUDI
Dejstvo je, da se v tehnološko visoko
razvitih družbah ljudje pogosto srečujejo z življenjskim nesmislom in naveličanostjo nad bivanjem. Ljudje trpijo zaradi krize odnosov. Čedalje manj je razumevanja med zakonci in v družinah.
Imamo velike in lepo urejene hiše, a je
v njih malo topline doma in tako malo
prostora za otroški smeh. Kako krvavijo
srca staršev, ko mora ob veliki imenitni
hiši in počitniški hišici njihov otrok poiskati smisel življenja v skromni komuni za zdravljenje odvisnikov! Kako bi
mogli mimo perečega problema osamljenosti starejših ali občutka nerazumevanja pri mladostnikih? Kako mimo naraščanja kriminala in nasilja?

Božični praznik pa nas spominja, da
se je prav v tak svet težav, kjer so ljudje
nezadovoljni, prišel rodit Kristus. Ob
prvem božiču se je Kristus rodil v revščini hleva, danes prihaja v sodobno
revščino« medsebojnih odnosov, »revščino« naveličanosti nad življenjem v
»revščino« tesnobnih stanj sodobnega
življenja. Prazniki so za osamljene in
trpeče ljudi še težji.
»Glejte, oznanjam vam veliko veselje,
ki bo za VSE ljudstvo« (Lk 2,10). Veselo božično sporočilo je namenjeno
vsem ljudem! Od veselega sporočila, da
je rojen Odrešenik, ni nihče izvzet. Danes se nimam česa sramovati. Poživiti
moram vero, da Kristus prinaša rešenje
vsem.

Na božični praznik se nam Bog bliža v
vsej milini. O lepoti današnjega praznika
piše apostol Pavel: »Razodela se je Božja milost, ki rešuje VSE ljudi. Vzgaja nas,
naj se odpovemo brezbrižnosti in posvetnemu poželenju ter razumno, pravično in
res pobožno živimo!« (Tit 2,11). Zato bo
tisti, ki se je srečal z milino Boga, drugačen. Človek, ki veruje in se bliža Bogu,
bo v tej bližini Boga našel moč za življenje, za vztrajanje in za to, da bo začel
znova.
Naj nam sporočilo božičnega praznika
prinese veselje, ki so ga oznanjali angeli,
in upanje, saj se je Kristus rodil za vse
ljudi. Blagoslovljen božič!
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Dragi župljani!

Božji Sin prihaja v našo revščino,
da nas osvobodi grešne navezanosti in nas spet poveže s svojim
Očetom, ki je Ljubezen in Usmiljenje samo.
Želim vam notranjega miru, ki
naj se po vas širi v vašo okolico ne
le v božičnih praznikih, ampak
tudi v vsem letu Gospodovem
2017!
SMEH JE POL ZDRAVJA
Srečata se dva znanca.
Eden vodi psa na sprehod.
»Kako je tvojemu psu ime?«
»Baraba.«
»To je pa nenavadno ime.«
»Ja, mogoče res. A kadarkoli ga pokličem,
se ogromno ljudi obrne.«
Radio Ognjišče

31. december
SILVESTER

O življenju sv. Silvestra je ohranjenih veliko zgodb in legend, manj pa zanesljivih
zgodovinskih podatkov, čeprav je vodil Cerkev v prelomnem obdobju njene zgodovine
– v času, ko je cesar Konstantin dal kristjanom v rimskem cesarstvu svobodo in enakopravnost. Med vladanjem papeža Silvestra I. je Cerkev notranje najbolj ogrožala
zmota, ki jo je širil Arij: oznanjal je nauk, da
je Logos (učlovečena Beseda) stvar Očeta,
s čimer je tajil pravo božanstvo Kristusa.
Silvester pa je nekaj posebnega predvsem
zato, ker je eden prvih svetnikov, ki niso bili
mučenci. Upodabljajo ga s papeškim križem
in tiaro, z angeli in s knjigo. Svetnik je zavetnik domačih živali in priprošnjik za dobro
krmno letino.

Tviti papeža Frančiška
Naša Mati Marija je polna
lepote, ker je polna milosti.
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