
V POVELIČANEM LJUDSTVU SEM SE ZAKORENINILA
Sirah naj bi bil ugleden Jeruzalemčan in pismouk, ki je živel približno 

dvesto let pred Kristusovim rojstvom. Že od mladosti je bil prežet z 
ljubeznijo do postave in si je prizadeval, da bi tudi drugim posredoval 
sadove svojega razmišljanja in izkušenj. Njegova služba naj bi bila 
povezana s pogostimi potovanji, kar mu je prišlo zelo prav, ker je bil velik 
iskalec modrosti, ki jo je začutil povsod, kjer je hodil in je postala način 
njegovega življenja.

Na splošno lahko rečemo, da si vsak človek prizadeva, da bi bil moder, ker menimo, da 
je modrost povezana s človekovo srečo. Moder ne postaneš v otroški dobi, niti v najbolj 
aktivnih letih svojega življenja, temveč šele v starosti, ko je za teboj obdobje iskanja svojega 
mesta v svetu in se več ne trudiš, da bi izstopal in si na tak način iskal prijateljstva in zveze. 
Moder človek namreč ne potrebuje ploskanja občudovalcev, ker deluje iz svojega najbolj 
notranjega jedra. Zato se ne čudim, da v božičnem času poslušamo odlomek, ki govori o 
modrosti. Prava modrost ni povezana z neko teorijo, temveč z osebo, ki modro živi.

Na božič praznujemo rojstvo našega odrešenika. Odrešenik ni kdor koli, temveč oseba, 
ki je modra in do določene mere pooseblja modrost. Starozavezni preroki so odrešenika 
opisovali kot osebo z natančno določenimi prednostmi, ki je od zmeraj in bo zagledala luč 
sveta v točno določenem narodu. Modri Sirah nas zato nagovarja v prvi osebi: »Jaz sem 
izšla iz ust Najvišjega … jaz sem na nebeških višavah postavila svoj šotor … Stvarnik mi je 
rekel: ‚V Jakobu postavi svoj šotor, v Izraelu prevzemi svojo dediščino!‘«

Jezusovo rojstvo pa je presenetilo vse judovske razlagalce razodete Božje besede, 
ki so bili pretirano zazrti v izvoljeni narod. Večna Beseda, Božja modrost, si ni izbrala 
jeruzalemskega svetišča kot kraj svojega razodevanja. Njena utrditev ni na gori Sion, 
temveč v človekovem srcu. Vsi potrebujemo modrost, zato ta ne sme biti privilegij enega 
naroda. Z Jezusovim rojstvom se je izvoljeno ljudstvo razširilo na ves svet. Različne vojne 
in stiske so Jude razpršile po svetu in novi nauk so po vsem svetu raznesli Jezusovi apostoli, 
ki so bili vsi Judje. Leta 70 je bil jeruzalemski tempelj porušen in s tem je izvoljeno ljudstvo 
izgubilo svoje duhovno središče. Novo središče je človek, ki je krona stvarstva in je z 
Jezusovim odrešenjem del poveličanega ljudstva in dedič nebes. Tako smo tudi mi deležni 
Božje modrosti in poklicani, da živimo pobožno in sveto.
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Nedelja 2. nedelja po božiču 3. januar
yy Danes je 2. nedelja po božiču. Goduje Genovefa Pariška, redovnica.
yy Pred nami je začetek novega civilnega leta 2021. Začenjamo ga s praznikom Marije, kraljice miru. Prvi dan v 
letu je sprejet kot dan miru za ves svet, kristjani pa se zavedamo, da je Marija najodličnejša med ustvarjenimi 
bitji, ki se kot naša pomočnica in srednica pri Bogu trudi za mir v svetu in slogo med narodi. Evangelist Luka 
je zapisal: »Marija je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« Da nek dogodek postane nekaj 
več kot zgolj dogajanje, ki je opremljeno z datumom dogodka, ga je treba postaviti v nek red, postati mora moj 
dogodek. Korona virus nas je glede tega nekoliko prizemljil, da se marsikdo sprašuje o tem, kaj je v njegovem 
življenju zares bistveno, kaj pa je le navlaka, ki se je treba čimprej znebiti.

yy Do 29. decembra so bile lahko maše z ljudstvom, sedaj pa je spet vse po starem. Korona virus je treba zajeziti, 
da bomo lahko imeli cerkve ponovno odprte za svete obrede. Cepljenja so se začela, vaš župnik in salezijanska 
skupnost so bili že vsi cepljeni. Bodimo pogumni in se ne bojmo, kajti samo na tak način bomo korona virus 
zajezili.

yy V sredo je praznik Gospodovega razglašenja ali Sveti trije kralji. Prepričanje, da so bili to kralji in da so bili 
trije, izvira iz legend. V ljudski umetnosti so po navadi upodobljeni tako, da je en od njih Evropejec, en Azijec 
in en črnec (ali vsaj temnopolt).  Na vratih cerkvenih objektov in hiš vernikov lahko vse leto vidimo napis 
G+M+B, poleg njih pa letnico tekočega leta. Različica tega napisa se glasi C+M+B, kar pa so kratice latinskega 
stavka: Christus mansionem benedicat! (Kristus naj blagoslovi to domovanje!). Zvečer pred praznikom imamo 
navadno tretji sveti večer in blagoslov naših domov.

yy Božični čas, še posebej pa trenutna situacija nas vabi, da se ozremo naokrog in po svojih močeh pomagamo 
pomoči potrebnim. Med njimi so tudi naši misijonarji, ki gotovo doživljajo še večje stiske kot v normalnih 
razmerah. Otroci so v adventnem času spremljali zgodbo slovenskega misijonarja dr. Janeza Janeža, ki je kot 
zdravnik deloval na Kitajskem in na Tajvanu. Rad je imel ljudi, med katerimi je živel in svojo ljubezen jim je 
najbolj pokazal kot zdravnik, ki ni delal razlik in je zdravil vsakega, ki je bil potreben. Pri tem ni gledal na to, 
če bo bolnik lahko svoje zdravljenje plačal. Še več, marsikateremu ubogemu je celo primaknil svoj denar, da je 
lahko nahranil svojo družino. Vsi kristjani moramo biti misijonarji in pravi misijonar je tisti, ki ima ljubezen v 
srcu in je pripravljen pomagati človeku v stiski. Otroci so tudi letos iz adventnega koledarja – če ga kdo nima, 
je nekaj izvodov na razpolago še v cerkvi -  lahko iztrgali sredinski karton in sestavili misijonski hranilnik za 
darove za lačne otroke. Svoje hranilnike v katere so spravljali svoje prihranke položijo pred jaslice v župnijski 
cerkvi.

yy V župnišču imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2021. Cena je 2,50 €.
yy V mesecu januarju je še nekaj prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

2. nedelja po božiču
v zahvalo in prošnjo za zdravje
1. za + Antona Kadivca (obl.)
2. za + Viktorja Javornika (obl.)

3. januar

Ponedeljek
1800

Rigobert, opat; Angela Folinjska, redovnica
za + Marjana Gregorca

4. januar

Torek
1800

Janez Nepomuk Neumann, škof; Emilijana (Milena), devica
za zdravje

5. januar

Sreda
730 Tenetiše
830

Gospodovo razglašenje, Trije kralji; Gašper, Miha, Boltežar
v zahvalo in prošnjo za zdravje
za + Ivano (obl.) in Toneta Perčiča

6. januar

Četrtek Rajmund Penjafortski, duhovnik; Valentin (Zdravko), škof 7. januar
Petek Severin Noriški, opat; Jurij iz Hozibe, menih 8.  januar
Sobota
1900

Hadrijan, opat; Pij IX., papež
za vse ++ Gregorčeve

9.  januar

Nedelja
730 Tenetiše
830

Jezusov krst
za + Nado Lukanec (obl.)
za + Janeza Dobrina (obl.) in njegove starše

10.  januar


