
GLEJ, PRIHAJAM, DA IZPOLNIM TVOJO VOLJO
Zakaj je tradicija pomembna in se zelo potrudimo, da bi določene 

običaje ohranili? Ali je v ozadju le nostalgija po lepih starih časih in 
spominih na otroštvo? Pri večini to prevladuje, a pomembnejše je tudi 
to, kar ima narod kot svoj mit, kot zgodbo, ki ga drži pokonci tudi v 
modernem času. Narod je brez svoje zgodbe izgubljen in brez duše. Zato je 
vse dogajanje okrog božiča več kot le kulturna dediščina, več kot spomin na 
nekdanje čase, več kot praznovanje ene verske skupine. Božič je priljubljen 
pri vseh generacijah, ker je povezan s človekovim jedrom, ker je odsev 
vseh naših najglobljih pričakovanj in hrepenenj. Ob tem prazniku se vsi zavedamo, da smo samo 
ljudje, krhki, slabotni, grešni in zato je hrepenenje po odrešeniku, po lepših časih, po globokem 
smislu povezovalni element vernih in nevernih, starčkov in otrok, kmetov in poslovnežev, uspešnih 
in tistih, ki vedno potegnejo krajši konec. To je doživljal tudi pisatelj pisma Hebrejcem, ki je Jezusov 
prihod na svet označil kot prelomnico, ki bo za zmeraj spremenila tok človeške zgodovine.

»Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo!« je Jezus povedal o sebi na začetku svojega javnega 
delovanja. S tem je podčrtal dejstvo, da Bog po izgonu Adama in Eve iz raja človeka ni zapustil, 
ampak ostaja zvest. Jezusa je poslal kot človeka, da ponovno vzpostavi pretrgano vez med nebom 
in zemljo, med Bogom in človekom. Tako je postava odpravljena enkrat za vselej. Nastopil je čas 
vere, upanja in ljubezni. Sedaj ni več pomembno, koliko bomo naredili in kako odlični bomo v 
izpolnjevanju Božje zakonodaje, ampak je vse odvisno od odnosa, ki ga bomo vzpostavili z Jezusom. 
On je garancija, da se bodo naše želje uresničile in bo naše življenje imelo globlji smisel.

»Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo!« je izziv za kristjane, da gledajo na svoje življenje kot 
na poslanstvo. Naše življenje ni neko naključno dejanje, ampak zavestna odločitev Stvarnika in del 
Božjega načrta. Tako kot Jezus smo poslani, da izpolnimo Božjo voljo. Adventni čas je zato priložnost, 
da se ozavestimo in odkrijemo svojo vlogo. Življenje dobi pravo smer, ko ga sprejmemo kot osebni 
načrt, ki ni narejen enkrat za vselej, ampak dobiva vsak dan novo podobo. Nismo popolni, zato je 
vsak dan priložnost, da izoblikujemo Božjega otroka v sebi in se čim bolj približamo tisti podobi, ki 
si jo je zamislil Bog, naš stvarnik in odrešenik. 

»Glej, prihajam k tebi, moj Gospod, da se v božični noči prepoznam kot Božji otrok. Sprejmi me 
takšnega kot sem. Naj božični mir prepoji moje srce, da bom lahko prepeval: 'Slava Bogu na višavah 
in na zemlji mir ljudem, ki so Bogo po volji!'«

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 4. adventna nedelja 20. december
 y 4. adventna nedelja. Godujeta Vincencij Romano, duhovnik in Dominik, opat.
 y To nedeljo imate priložnost za božično spoved pri obeh mašah. Spovednik bo na razpolago tudi v četrtek pri 

otroški božičnici, pri maši v Tenetišah in pred polnočnico na Trsteniku. Glede priprave božičnih praznikov 
smo se zmenili, da mladinci pripravijo jaslice, Pangršica pa poskrbi za smrekce in jih okrasi z lučkami. Ta dela 
naj bi bila končana v torek zvečer. 

 y Smo v božični devetdnevnici. Marija romarica bo potovala po naših zaselkih do četrtka. Lepo bi bilo, da obišče 
vsako vas in prinese svoj blagoslov. Tudi veroukarji se organizirajte, da jo sprejmete na svoje domove, kjer se 
zberete k molitvi najbližji sošolci in prijatelji.

 y V torek ob 14.00 bo spoved vseh otrok od 4. do 8. razreda. Spovedovala bosta dva duhovnika.
 y V četrtek je sveti večer. V župnijski cerkvi bo ob 17.00 božičnica za otroke. Še prav posebej ste vabljeni k tej 

maši starši z majhnimi otroki. Mašo pripravljajo veroukarji in zborček.
 y V Tenetišah bo na sveti večer božična maša ob 21.00. Pri ofru bomo delili žepne koledarčke za leto 2016. Po 

maši KS Tenetiše vabi, da se zaustavite pri vežici, kjer bo pogostitev. 
 y V župnijski cerkvi bo v četrtek pred polnočnico priložnost za spoved in četrt ure pred mašo bo moški zbor 

zapel nekaj božičnih pesmi. Pri ofru boste dobili žepne koledarčke za leto 2016.
 y Na božič so maše po nedeljskem razporedu. Na Trsteniku bo pel otroški zborček.
 y V soboto goduje sv. Štefan. Maše so po nedeljskem razporedu, blagoslov vode in soli.
 y V nedeljo je praznik Svete Družine. Pri obeh mašah bo blagoslov otrok. 
 y Božično voščilo: Veselimo se vsakega rojstva, kajti otrok vedno prinaša novo življenje in veselje v družino. 

Jezusovo rojstvo pa je nekaj posebnega: rodil se je naš odrešenik. Njemu lahko zaupamo in se ga oklenemo, ker 
ve, kakšno je življenje in nas ne bo nikoli pustil samih. Zato ob letošnjem božiču želim sebi in vam: odprimo 
svoja srca Bogu, ki bi bil rad naš sopotnik. Ne bojmo se, ampak zaupajmo. On je naša moč in smisel življenja.

 y V župnijski pisarni in v zakristiji v Tenetišah imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2016. Cena je 2 €, 
kadilo (1 €) in oglje (0,5 €). 

 y V januarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
800 Tenetiše
1000

4. adventna nedelja
za ++ starše Volčič in Jalen in Damjana Jalna
1. za + Vinka in Pavlo Perko (obl.)
2. za + Barbaro in Štefana Urbanca

20. december

Ponedeljek
1730

Peter Kanizij, duh., c. uč.; Dominik Spadafora, redovnik
za + Antona in Doro Zaplotnik

21. december

Torek
1730

Frančiška K. Cabrini, redovni ustan.; Hunger, škof
za + Franceta (obl.), Angelo in brate Bečan

22. december

Sreda
1730

Janez Kancij, duhovnik; Ivo, škof
za + Jožeta in Francko Gregorc

23. december

Četrtek
1700

2100 Tenetiše
2400

Adam in Eva, prastarši; Irmina (Hermina), devica
za župljane
za + Alojza Kaštruna in vse ++ Ledrarjeve
za + Zdravka Sirca, dar sosedov

24. december

Petek
800 Tenetiše

1000

Božič – Gospodovo rojstvo – d. p. d.; Anastazija, mučenka
1. za + Anico Jamnik (obl.), vse ++ Jamnikove in Blejčeve
2. za + Anico Toporš in njene starše
Za + Stanka Kerna, dar snahe Sabine

25. december

Sobota
800 Tenetiše
1000

Štefan, diakon; Zosim, papež – Dan samostojnosti, d. p. d.
za + Fedorja Kobala (obl.)
1. za + Pavlo Košir (obl.)
2. za + mamo Barbaro Lombar
3. za + Franca Valjavca (obl.)

26. december

Nedelja
800 Tenetiše
1000

Sveta Družina
za + Jožeta Lombarja, dar Ribnikarjevih
za + Lombar Marijo in vse ++ Vetrove

27. december

čiščenje in krašenje Trstenik –
Tenetiše – 

26. december


