4. ADVENTNA

ŽUPNIJA TRSTENIK

NEDELJA
2019

www.donbosko.si/trstenik, tel.: 2779 731, GSM: 041/ 760 352

DEVICA BO SPOČELA IN RODILA SINA, IMENOVALI GA BODO EMANUEL

Besedo Emanuel pogosto slišimo v adventnih in božičnih pesmi.
Hebrejsko ime se prvič pojavi v knjigi preroka Izaija, ko Bog govori
Judovemu kralju Ahazu in mu naroči, naj si si izprosi znamenje od
Gospoda. Ahaz naročilo zavrne, toda Bog mu ga vseeno pošlje: »Zato
vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, mladenka bo spočela in rodila
sina in mu dala ime Emanuel. Nekateri so verjeli, da je to eno izmed
imen Mesije, odrešenika, ki bo odkupil Izrael. Evangelist Matej je bil prepričan, da so
se Izaijeve besede izpolnil s prihodom Jezusa Kristusa. »Emanuel« je simbolno ime, ki
izraža stvarnost, da je Bog z nami. To se je vidno udejanjilo, ko je Jezus postal človek.
Z Jezusovim rojstvom sta se Božja zaveza in obljuba izpolnili, ne pa tudi končali. Jezus
je »Bog, ki je vedno z nami«, kar pomeni, da je čez dan vedno z menoj in moram zato
izkoristiti različne priložnosti, da se z njim srečam. Kako naj to naredim? Biti moram
odprt za Božje posege, na svoj dan moram gledati z vero, kajti vse, kar se mi dogaja, je
povezano s poslanstvom, ki mi ga je Bog zaupal.
Kako je Jožef razumel dogajanje, ki ga je spravljalo s tira in je zato sklenil, da bo
Marijo skrivaj odslovil. O Mariji nosečnosti je razmišljal s svojo pametjo, a ni mogel najti
pravega odgovora. Potreben je bil poseg z nebes, da je dojel, da nekaterih stvari ne moreš
razložiti s temeljitim razumskim razglabljanjem, ki je vedno omejeno. Ko naletimo na
meje svoje pameti, se moramo prepustiti veri. Sleherno življenje je velika skrivnost, ki
je ne nikoli ne razrešimo do konca. Bog, ki je začetnik življenja, nam počasi, korak za
korakom odkriva, kakšen pomen ima posameznikovo življenje in kje ga njegov Stvarnik
vidi v Božjem odrešenjskem načrtu. Ko ne razumeš, kaj se dogaja, mora vstopiti vera, ki
je podprta s krščanskim upanjem in obljubo, da je Bog Emanuel, on se nikoli ne umakne,
nas ne pušča samih, vedno hodi z nami in za nas ljubeče skrbi. Zavedati se moramo, da je
naše življenje romanje, je pot. Na tem romanju pa kristjan ni nikoli sam. Naša pot namreč
ni utemeljena na privlačni prihodnosti, ki nam jo zagotavljajo voditelji tega sveta, ampak
v gotovosti tistega, kar nam je Bog obljubil in uresničil v Jezusu Kristusu. Jožef je moral
zavreči vse, na kar se je zanašal kot edino zanesljivo in sprejeti Božji poseg, ki je edini dal
pravo usmeritev njegovemu življenju. Ko ne razumemo, se moramo z vso močjo, ki jo
premoremo, okleniti Boga, mu zaupati in sprejeti vse, kar od nas zahteva.
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
4. adventna nedelja
22. december
yy Danes je 4. adventna nedelja. Godujeta Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica in Hunger, škof.
yy Danes smo prižgali četrto adventno svečko in v torek bo že sveti večer. Božična devetdnevnica bo še v ponedeljek, ker bo v torek že božičnica. Ta bo ob 17.00, kot je to že nekaj let. Pel bo otroški zborček in otroci bodo
imeli krajši božični program.
yy 24. decembra je prvi božični večer, ko pokropimo in pokadimo naše domove. Ta lep slovenski običaj naj bo
povezan z molitvijo, kajti Bog je tisti, ki nas blagoslavlja.
yy Na božični večer bo ob 21.00 v Tenetišah večerna božična maša in ofer. Po maši ste povabljeni, da se zaustavite
pri vežici na krajši pogostitvi, ki jo organizira Krajevna skupnost Tenetiše.
yy Na Trsteniku bo slovesna božična sveta maša opolnoči. Na koncu maše bo ofer. Prejeli boste žepne koledarčke
za leto 2020.
yy V sredo, 25. decembra je božič, slovesni praznik Gospodovega rojstva. Maše bodo po nedeljskem razporedu
in pri vseh mašah ofer.
yy V četrtek, 26. decembra je god prvega diakona svetega Štefana. Ob 8.30 bomo pri maši na Trsteniku blagoslovili vodo in sol. Po sveti maši bo koncert pevske skupine Korona, ki jo vodi naša organistinja Nena. Predstavili
se bodo s tradicionalnimi slovenskimi in tudi tujimi božičnimi pesmimi. Lepo vas vabim, da se udeležimo
koncerta v čim večjem številu in v pesmi podoživimo božično zgodbo.
yy Božično voščilo: Jezus prihaja k nam z veselim sporočilom, da je on naš odrešenik. Povabimo ga v naše družine in naredimo mu prostor v naših srcih, da nam podari svoj mir. Želim vam blagoslovljene božične praznike
in vsestransko uspešno novo leto 2020.
yy V župnijski pisarni, v Tenetišah pa v zakristiji, je na razpolago Marijanski koledar za leto 2020. Cena je 2,50 €.
yy V mesecu januarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
4. adventna nedelja
Nedelja
22. december
za + Antona Drakslarja
730 Tenetiše
830
1. za + Barbaro in Štefana Urbanca
2. za + Cilko (obl.) in Ludvika Terana
Janez Kancij, duhovnik; Ivo, škof
23. december
Ponedeljek
za + Marijo Štern, dar sorodnikov
1800
Torek
Adam in Eva, prastarša; Irmina (Hermina), devica
24. december
1700
za + Vogarjevga Joža
2100 Tenetiše
za + Cirila Hrnčiča, dar sosedov
2400
za + Jasno Kadivec
Božič – Gospodovo rojstvo; Anastazija, mučenka
25. december
Sreda
za + Anico Toporš in njene starše
730 Tenetiše
830
1. za + Vetrovega Jožeta in Marijo, Brstnikovo Micko in vse
Vogarjeve
2. za + Mirka Lombarja
Štefan, diakon; Zosim, papež – Dan samostojnosti, d.p.d.
26. december
Četrtek
1. za vse ++ Vogarjeve
830
2. za + Janeza Perčiča in vse ++ Cudermanove
Petek
Janez, apostol in evangelist; Frančišek Spoto, mučenec
27. december
ni svete maše
Nedolžni otroci, mučenci; Teodor Carigrajski, škof
Sobota
28. december
1. za + teto Majdo Ahačič
1900
2. za + Francko in Micko Ušlakar (obl.)
Sveta Družina
Nedelja
29. december
za zdravje
730 Tenetiše
830
za + Tomaža Zupana (obl.)
čiščenje in krašenje Trstenik –
28. december
Tenetiše –

