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PADLI SO PREDENJ IN GA POČASTILI

Kdo nam toliko pomeni, da bi bili pripravljeni pred njim poklekniti in
izpolniti vse, kar bi nam zapovedal? Otrok pri dveh letih še ne pozna širšega
socialnega okolja, zato njegov spoznavni svet predstavljata starša in drugi
družinski člani. Ker je preveč odvisen, je pripravljen ubogati, kajti le na
tak način bo dosegel uslišanje svojih želja in pričakovanj. Vrtec in osnovna
šola hitro postaneta nova nosilca informacij in konkurenca družini. Dobri
vzgojitelji in učitelji lahko postanejo konkretni vzor in otrok bo brez težav naredil vse, kar
mu bo ukazano. Za najstnika in mladostnika postanejo vzor zvezdniki in so pripravljeni
sprejeti marsikatero odpoved, samo, da dobijo karte za koncerte in živi stik s svojim idolom.
Kakšne vzornike pa imamo mi odrasli? Večina jih sploh nima, ker je življenje pogosto preveč
enolično. Osebe iz pocukranih nadaljevank so sicer privlačne, mnogim vzamejo vsak dan
kar nekaj časa za občudovanje, a kaj, ko si takšnega življenja ne moremo privoščiti. Zato
smemo reči, da je življenje mnogih podobno životarjenju iz dneva v dan, brez pravih izzivov.
Kaj se je dogajalo z modrimi iz evangelija? Bili so znanstveniki, proučevali so zvezde in
gibanje planetov, ter skušali iz danih položajev razbrati dogajanje na zemlji. Neko splošno
prepričanje tedanjega čas je bilo, da z rojstvom pomembnega človeka zažari tudi nova
zvezda. Ti učenjaki so neodvisno drug od drugega opazili nov nebesni pojav, skušali razkriti
novo skrivnost, zato so se podali na pot. Po naključju ali bolje rečeno, na skrivnosten način
vodeni, so v istem času prispeli v Jeruzalem in začeli spraševati, kje se je rodil novi kralj. Ko
tako beremo Matejevo poročilo o treh modrih, se nam zdi, da se pred nami vrti zelo napeta
zgodba, podobna pravi kriminalki, kajti rojstvo novega kralja je bilo veliko presenečenje za
vse Jeruzalemčane. Kdo od njih pa je zares odkril bistvo dogodka? Samo trije modri. Bili
so odprti za Boga, zato so dopustili, da jih je skrivnostna zvezda vodila do votline, kjer so v
nebogljenem otroku prepoznali Boga in se mu poklonili.
Kakšen izziv je obisk modrih za nas, ki gledamo na ta dogodek od daleč in s polno
mero dvoma. Mi, zahodnjaki, ki se oklepamo svojega razuma, moramo odmisliti svoje
razglabljanje in se bolj posvetiti zakonom srca. Življenje ne sme biti podrejeno logiki,
ampak morajo biti v ospredju osebni odnosi do Boga, do bližnjega in do sebe. To je središče
Jezusovega rojstva: prišel je, da bi ostal med nami. Trije modri so to zaznali in so se mu prišli
poklonit. Sedaj smo na vrsti mi, da Jezusa sprejmemo za svojega vzornika in vodnika.
Župnik Branko Balažic, SDB

Nedelja
Gospodovo razglašenje – Sveti trije kralji
6. januar
yy Danes je Gospodovo razglašenje – Sveti trije kralji. Godujejo Gašper, Melhior (Miha) in Boltežar.
yy Vstopili smo v novo leto 2019. Ko si segamo v roke si navadno želimo zdravja in sreče, a vsi vemo, da uspešnost
in zadovoljstvo nista odvisna le od nas. Zato vam želim, da bi svoje sanje vsak dan usklajevali z Božjim načrtom.
On je tisti, ki nas želi imeti na določenem mestu, zaupa nam in računa, da bomo poslanstvo, ki nam ga je
namenil, tudi izpeljali. Zato: z Bogom začnimo vsako delo, da bo dober tek imelo!
yy Božične počitnice so za nami. Od jutri naprej bo verouk spet po ustaljenem urniku.
yy Delavniške maše so spet redno v zimski kapeli nasproti župnijske pisarne.
yy V četrtek, 10. januarja bo seja ŽPS. Dogovoriti se moramo o pastoralnem programu do konca šolskega leta.
Začetek ob 20.00 v sejni sobi.
yy Hvala vsem, ki ste ta teden prinesli svoj prispevek za nova vhodna vrata župnijske cerkve.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Neposreden odziv na krizo je, da se upiramo in se postavimo v
obrambno držo, ko čutimo, da izgubljamo nadzor, kajti kriza pokaže, kako naš način življenja ni dovolj dober
in to nam ni prijetno. Potem poskušamo težave zanikati, jih prikriti, relativizirati njihov pomen, zanašati se
na to, da bo kriza s časom prešla. Toda to le zavlačuje rešitev in vodi k temu, da porabimo veliko energije za
nekoristno odrivanje, kar še bolj zapleta zadeve. Vezi slabijo, krepi pa se zapiranje, ki škoduje zaupanju. V krizi,
ki je ne priznamo, je najbolj prizadeto sporazumevanje. Tako postane tisti, ki je bil »človek, ki ga ljubimo«,
vedno bolj »od nekdaj moj partner«, potem le še »oče ali mati mojih otrok« in končno tujec oziroma tujka.
(233)
yy Januarja poravnavamo naročnino za verski tisk: celoletna naročnina Družine je 104 €, Ognjišča pa 33,50 €.
yy V januarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.
yy V župnijski pisarni lahko dobite nov Marijanski koledar za leto 2019. Cena je 2,50 €.
Nedelja
Gospodovo razglašenje – Sveti trije kralji
6. januar
730 Tenetiše
1. za + Miha (obl.) in Marijo Grašič
2. za ++ starša Marijo in Jožeta Dolžana
830
za + Ivano (obl.) in Toneta Perčiča
Ponedeljek
Rajmund Penjafortski, duh; Marija Terezija Haze, red.
7. januar
1730
za + Francko Markun, dar sosedov Babnega vrta
Torek
Severin Noriški, opat; Jurij iz Hozibe, menih
8. januar
1730
za + Marijo in Petra, brata Petra in sestro Angelo Zaplotnik
Sreda
Hadrijan, opat; Andrej Corsini, karmeličan in škof
9. januar
1730
za + Janeza Ješeta, dar Zelnikovih
Četrtek
Gregor Niški, škof in c. uč.; Viljem, škof
10. januar
1730
za + Miha Stružnika
Petek
Pavlin Oglejski, škof; Teodozij Koinobit, menih
11. januar
1730
za + Cilko Teran, dar sosedov
Sobota
Tatjana (Tanja), mučenka; Benedikt Biscop, škof
12. januar
1900
za vse ++ Vogarjeve
Nedelja
Nedelja Jezusovega krsta
13. januar
730 Tenetiše
v zahvalo
830
za + Kristino in Franca Škrjanca
čiščenje in krašenje Trstenik
12. januar
Tenetiše –

