
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 
sposobnosti našega razmišljanja. Vse je v velikem skladju, pa čeprav so stvari nepopolne, krhke 
in razpadljive. Upor Adama in Eve proti Bogu ni imel za posledico le njun izgon iz raja, ampak 
so posledice izvirnega greha vidne v vsem, kar nas obdaja, tudi v vesolju. Zlo je povsod navzoče 
in smemo trditi, da tudi vesolje ni popolno in so zato različne katastrofe, kot so potresi, poplave, 
izbruhi vulkanov, cunamiji, posledica te nepopolnosti.

Z nastopom Jezusa Kristusa pa prihaja novi čas pomiritve. Jezus nam je razodeval, da Božja 
ljubezen presega vso to 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 so 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
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Nedelja BOŽIČ 25. december
yy Danes je božič, praznik Jezusovega rojstva. Godujeta Evgenija in Anastazija, mučenki.
yy V ponedeljek je Dan samostojnosti in god diakona svetega Štefana, prvega mučenca. Ker je dela prost dan, bo 
nedeljski razpored svetih maš, v Tenetišah ob 7.30, na Trsteniku pa ob 8.30. Pri obeh mašah bo blagoslov vode 
in soli.
yy V ponedeljek praznuje trsteniška krajevna skupnost, zato bo popoldne ob 16.00 kulturni program. Najprej bo 
nastopil moški pevski zbor KD Davorin Jenko iz Cerkelj, nato pa bo humoreska Agata, dramske skupine iz 
Ljubljane. Gre za zgodbo enega dneva dveh upokojencev. Vabljeni.
yy V torek, 27. decembra bo v športni dvorani osnovne šole Trstenik dobrodelni koncert, ki ga pripravlja krajevni 
odbor Rdečega križa Trstenik. Nastopili bodo znani narodno zabavni ansambli in tudi trsteniški otroški zbor 
s svojim orkestrom. Vabljeni.
yy V petek je praznik Svete družine. K maši vabim še prav posebej starše z majhnimi otroki. Na koncu maše bo 
blagoslov otrok.
yy Ta teden je božična osmina in kar nekaj prazničnih dni ter pomembnih godov, zato bodo svete maše v župnij-
ski cerkvi.
yy V soboto, 31. decembra je staro leto in drugi božični večer. Pri sveti maši se bomo Bogu zahvalili za vse darove 
in milosti, ki smo jih prejeli v letu, ki se izteka. Vabljeni.
yy Božično voščilo sem si sposodil od velikega indijskega pesnika Rabindranatha Tagoreja, ki sicer ni bil kristjan, 
a je imel zelo močno vero v Boga. Takole je zapisal: O, da bi mogel iz svojega življenja narediti nekaj prepros-
tega in ravnega, kot piščalko iz trsta, ki jo Gospod napolni z glasbo. Dragi župljani, naj bo v teh dneh vaše 
življenje napolnjeno z božično glasbo miru, da bo lahko leto 2017 blagoslovljeno in srečno.
yy V župnijski pisarni, v Tenetišah pa v zakristiji, lahko dobite novi Marijanski koledar za leto 2017. Cena je 2€.
yy V mesecu januarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

Božič – Gospodovo rojstvo
1. Za + Anico Jamnik (obl.), vse Rezàrjeve in Jamnikove
2. za + Anico Toporš in njene starše
za + Joža in Marijo Lombar, Vetrova

25. december

Ponedeljek
730 Tenetiše
830

Štefan, diakon; Zosim, papež; Dan samostojnosti, d. p. d.
za + Fedorja Kobala (obl.)
1. za + Pavlo Košir (obl.)
2. za + Micko (obl.) in starše Ušlakar

26. december

Torek
1730 

Janez, apostol in evangelist; Fabiola, spokornica
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov

27. december

Sreda
1730

Nedolžni otroci, mučenci; Teodor Carigrajski, škof
za + Antona (obl.) in mamo Doro Zaplotnik

28. december

Četrtek
1730

David, kralj; Tomaž Becket, škof in mučenec
za + Tomaža Zupana (obl.)

29. december

Petek
1730

Sveta družina; Feliks I., papež; Janez Boccardo, red. ustan.
za + duhovnika Franca Levstka, dar Sp. Trstenika 

30. december

Sobota
1730

Silvester (Silvo), papež; Melanija in Pinijan, žena in mož
za + Franca Dolenec (obl.)

31. december

Nedelja
730 Tenetiše
830

Novo leto
za + Rozalijo Sovinec, dar sosedov
za + teto Rozo

1. januar

čiščenje in krašenje Trstenik –
Tenetiše – 


