
MAR NISTA VEDELA, DA MORAM BITI V TEM, KAR JE MOJEGA OČETA?
Vsakdo skuša narediti svoj življenjski načrt, ker bi rad bil uspešen in 

zadovoljen s tem, kar dela in kako živi. Ko poslušamo otroka, ki sanja o tem, 
kaj bo v življenju postal, mu pritrjujemo, a v resnici ga ne jemljemo resno, 
ker vemo, da bo svoje načrte velikokrat spremenil. Šele v pozni mladosti 
bo nastopil čas, ko bo rekel: »To sem jaz. Poklic, ki sem si ga izbral je prava 
uresničitev mojih sanj.« Ob takem odgovoru je marsikdo skeptičen, ker se 
zaveda, da to drži le za majhen odstotek ljudi, mnogi pa ostanejo nezadovoljni in razočarani 
nad tem, kaj so v življenju dosegli. Zakaj?

Mnogi delajo načrt svojega življenja ne da bi sebe dobro poznali. Ne potrudijo se, da 
bi odkrili svoje talente in potem v skladu z njimi postavili prioritete, kaj bi radi dosegli. 
Na tempeljskem pročelju preročišča v Delfih so bili vklesani trije stavki: »Spoznaj samega 
sebe!«, »Ničesar preveč!«, »Če nekaj obljubiš, se obetajo težave.« In vendar se v glavnem vsi 
zavedamo, da tudi dobro poznavanje samega sebe še ni dovolj. Ko odkriješ svoje talente, se 
moraš še uskladiti z Bogom, da boš potem odkril svoje poslanstvo. Mnogi svetniki nam vedo 
povedati, da so imeli lep načrt, kako bodo v življenju uresničili to, kar jih je zares veselo, 
a jim to kljub dobri volji, ni uspelo. Tudi Jožef in Marija sta imela jasen načrt, kako bosta 
uredila svoje zakonsko življenje. Ko pa je Bog posegel v njuno življenje, sta morala svoj načrt 
popolnoma spremeniti. Podala sta se v neznano, ne da bi vedela, kako bo njuno življenje 
potekalo. Marsikaj je bilo nepredvidljivo, a sta uspela, ker sta bila usklajena z Bogom.

Kakšna je praksa številnih sodobnikov? Mnogi kujejo svoje načrte mimo Boga, zato v 
življenju zgrešijo. Ko jih vprašamo, zakaj niso zadovoljni s poklicem, ki ga upravljajo in 
z življenjem, ki ga živijo, nam ne znajo dati pametnega odgovora. Ko računaš le s samim 
seboj in se oklepaš samouresničitve, si zaprt v svoj mali svet. Vse je odvisno od tebe, od 
tvojih sposobnosti in trme, ki jo premoreš. Kako drugačno je življenje, ko se človek odpre 
in dovoli, da v njegovo življenje vstopijo še drugi ljudje. Kdor pa se odpre Bogu pa lahko 
računa še z njegovo milostjo. Zato lahko rečemo, da so tisti, ki se trudijo za oseben odnos 
z Bogom zares srečni in zadovoljni. Tudi v težkih trenutkih ne omagajo, ker vedo da na 
svoji poti niso sami. Bog jih spremlja povsod, zato jim lahko priskoči na pomoč takoj, ko ga 
pokličejo. Sveta družina nas zato vabi, da se ne zanašamo le nase, temveč računamo tudi z 
Bogom.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja Nedelja Svete družine 30. december
yy Danes je Nedelja Svete družine – blagoslov otrok. Godujeta Feliks I., papež in Janez Boccardo, duhovnik in 
redovni ustanovitelj.
yy Pred nami sta še dva božična večera – na silvestrovo in za Tri kralje. Tudi vas stisne pri srcu, ko pomislite na 
»romantično zgodbo« mladega dekleta, ki je rodila v mrzlem, temnem in zapuščenem hlevu, ob njej pa nemo-
čen mož, ki si očita, da ni prav poskrbel za ženo in otroka? Pa vendar se je Bog sam hotel roditi v hlevu, kot 
ubogi otrok, da bi se ga ne bali. Tudi naša življenja in naši odnosi so večkrat podobni hlevu. Božje dete prihaja, 
da bi v te naše hlevčke prineslo luč miru in brezpogojne ljubezni. Želi si, da bi mi ljubezen in Božjo nežnost ču-
tili in izkušali, ne le v svetlih božičnih dneh, pač pa skozi vse leto, ki je pred nami. Povabimo Božje dete v naša 
srca in mu dovolimo, da jih ogreje. Ponesimo milino in ljubezen vsem, ki jih bomo srečali, da bo naš slovenski 
narod v letu 2019 srečen in zadovoljen.
yy 1. januarja, na Novega leta dan bo  v župnijski cerkvi slovesna sveta maša ob 10.00.
yy V nedeljo, 6. januarja, ko je praznik Gospodovega razglašenja ali Sveti trije kralji, otroci prinesejo adventne 
šparovčke s svojimi prihranki za lačne otroke v misijonih. Prav je, da otroke učimo solidarnosti, da bodo po-
tem kot odrasli dovolj velikodušni do ljudi v različnih stiskah, tako gmotnih kot tudi duhovnih.
yy Hvala vsem, ki ste ta teden prinesli svoj prispevek za nova vhodna vrata župnijske cerkve.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: V družinskih zgodbah se pojavljajo vse vrste kriz, ki so tudi del njene 
dramatične lepote. Treba je krizo odkriti, da premagana kriza ne bi oslabila odnosa, ampak vodila k temu, da 
vino povezave postane bolj kakovostno, se ustali in dozori. Ne živimo skupaj zato, da bi bili vedno manj srečni, 
temveč zato, da bi se naučili biti srečni na drugačen način; začeti je treba z možnostmi, ki jih odpira vsako 
novo obdobje. Vsaka kriza pomeni čas učenja, ki daje možnost, da poglobimo moč skupnega življenja ali vsaj 
najdemo nov smisel v zakonu. Vsaka kriza v sebi skriva dobro novico; kako jo slišati, se naučimo tako, da bolj 
natančno nastavimo sluh srca. (232)
yy V januarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
yy V župnijski pisarni lahko dobite nov Marijanski koledar za leto 2019. Cena je 2,50 €.

Nedelja
730 Tenetiše
830

Sveta Družina
za župljane
1. za + Tomaža Zupana (obl.)
2. za ++ starša Franca in Angelo Rogelj

30. december

Ponedeljek
1730

Silvester (Silvo), papež; Melanija, opatinja
za + Edota Bečana, dar Tišlarjevih z Loma

31.  december

Torek
1000

Novo leto – dan miru; Marija, Božja Mati
za + Ivanko Košnik, dar sosedov

1.  januar

Sreda
1730

Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa in c. uč.
za + Rozo Košnik (obl.)

2.  januar

Četrtek
1730

Genovefa Pariška; Jožef Marija Tomasi, kardinal
za + Antona Kadivca (obl.)

3.  januar

Petek
1730

Elizabeta Seton, redovnica; Angela Folinska, redovnica
za + Viktorja Javornika (obl.)

4.  januar

Sobota
1900

Janez Nepomuk Neumann, škof; Emilijana (Milena), dev.
za vse ++ Marinkove

5.  januar

Nedelja
730 Tenetiše

830

Gospodovo razglašenje – Sveti trije kralji
1. za + Miha (obl.) in Marijo Grašič
2. za ++ starša Marijo in Jožeta Dolžana
za + Ivano (obl.) in Toneta Perčiča

6.  januar

čiščenje in krašenje Trstenik
Tenetiše – Čuk Marta

5.  januar


