
POGLEJ PROTI NEBU IN PREŠTEJ ZVEZDE, ČE JIH MOREŠ PREŠTETI! 
TAKO BO S TVOJIM POTOMSTVOM.

Za Abrahama je rečeno, da je postal oče številnih narodov. On si ni mo-
gel predstavljati, da se bo zgodilo kaj takega, kajti njegova žena Sara je bila 
že v letih in je bila nerodovitna. Abraham je imel otroka z deklo, a ta ne bi 
bil pravi dedič, po katerem bi se rod lahko nadaljeval. Ker je dvomil, ga je 
Gospod postavil pred težko nalogo: »Poglej proti nebu in preštej zvezde, če 
jih moreš prešteti. Tako bo s tvojim potomstvom!« Kako lepa simbolika, ki razkriva Božjo 
vsemogočnost in nepredvidljivost.

Kaj se je dogajalo z Abrahamom, da je dvomil v Božji načrt? Dokler je računal le s seboj in 
sposobnostmi svoje žene Sare, ni mogel najti pravih rešitev za svoje težave. Šele, ko je presegel 
samega sebe in zaupal Bogu, je bila njegova zadeva rešljiva, še več, spremenila se je v čudež, o 
katerem Abraham ni upal niti sanjati. Zaradi svoje vere je postal oče narodov.

Kaj se dogaja v naših družinah? Oče se navadno potrudi, da imajo hišo ali stanovanje ter 
jim s svojim zaslužkom skuša zagotoviti osnove za preživetje. Mama se ob rednem poklicnem 
delu bolj ukvarja z vzgojo in medsebojnimi odnosi. Otroci se več ali manj dobro vključijo v 
ta družinski ritem, vendar so velikokrat nepredvidljivi glede svojih pričakovanj. Zato ni malo 
družin, kjer so dnevi zapolnjeni z razpravljanjem, kdo ima prav in kdo je v zmoti, kdo ima 
glavno besedo in kdo mora le poslušati in izpolniti, kar mu je ukazano. Tako je v družinah, 
kjer ob očetu, mami in otrocih manjka nekdo, ki bi različne interese povezal med seboj v neko 
skladno enoto, ko ni nihče v prevladi, temveč vsakdo sme izraziti svoje mnenje in ga drugi za-
res poslušajo. Za zgled sta nam Jožef in Marija, čigar življenje je postalo skladno, ko sta Boga 
postavila v središče svojega življenja. Marija ni vedela, kaj se bo zgodilo, ko ji je angel Gabrijel 
sporočil, da bo postala Jezusova mati. Ponižno je priznala, da je Gospodova dekla in naj se 
zgodi, kar se mora zgoditi. Jožef je hotel zapustiti nosečo Marijo, a je prisluhnil angelu, ki mu 
je razlagal, da ima Bog z njim drugačne načrte in naj Marijo vzame v svoj dom.

Brez vere v presežno je družina brez pravega jedra, preveč odvisna od vsakodnevnega raz-
položenja posameznih članov. Ko postaviš sebe v središče svojega življenja, potem je glavni 
cilj tekmovanje, kdo bo postal poglavar in se mu bodo morali drugi prilagajati. Ko pa je Bog 
v središču, se naenkrat zavedamo, da nismo gospodarji, ampak samo oskrbniki, ki so nam bili 
zaupani številnimi darovi, s katerimi moramo narediti čim več dobrega.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja Nedelja Svete Družine 27. december
yy Danes je nedelja Svete Družine. Godujeta Janez, apostol in evangelist ter Fabiola, spokornica.
yy Smo sredi božičnega praznovanja, ki poteka letos precej drugače kot prejšnja leta. Kljub temu moramo biti 
hvaležni, da so se vsaj v manjših župnijah cerkve bolj odprle za obisk vernikov, kajti v marsikateri večji župniji 
na sveti večer in na božič ni bilo svete maše z verniki. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem ožjim sode-
lavcem, ki so na hitro vse pripravili, da so bile naše cerkve božično okrašene in da imamo povsod tudi jaslice. 
Letošnje jaslice pripovedujejo zgodbo o slovenskem misijonarju in zdravniku dr. Janezu Janežu ob 100-letnici 
njegovega rojstva. Otroci so njegovo zgodbo spremljali v adventnem koledarju, Jože in Mija Kogovšek pa sta 
naredila lepo scensko upodobitev v jaslicah. Iskrena hvala za veliko ur požrtvovalnega dela. Vsem vam, dragi 
župljani, pa se tokrat zahvaljujem tudi za to, da ste se v prazničnih dneh dovolj dobro pomenili glede obiska pri 
mašah in smo se lepo držali vseh predpisov. Zame je bilo sicer to zelo naporno, saj sem dva dneva imel po štiri 
maše. Sedaj pa je treba biti discipliniran še naprej, da bodo po novem letu otroci spet lahko šli v šolo in bomo 
lahko imeli veroučna srečanja ponovno v župnijskih učilnicah in ne na daljavo.

yy Pred nami je začetek novega civilnega leta 2021. Začenjamo ga s praznikom Marije, kraljice miru. Prvi dan v 
letu je sprejet kot dan miru za ves svet, kristjani pa se zavedamo, da je Marija najodličnejša med ustvarjenimi 
bitji, ki se kot naša pomočnica in srednica pri Bogu trudi za mir v svetu in slogo med narodi. Evangelist Luka 
je zaključil božično dogajanje s stavkom: »Marija je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« 
Da nek dogodek postane nekaj več kot zgolj dogajanje, ki je opremljeno s krajevnim in časovnim zaznamkom, 
ga je treba postaviti v nek red, postati mora moj dogodek, dobiti mora pravi pomen in smisel v moji življenjski 
zgodbi. Korona virus nas je glede tega nekoliko prizemljil, da se marsikdo sprašuje o tem, kaj je v njegovem 
življenju zares bistveno, kaj pa je le navlaka, ki se je treba čimprej znebiti, da lahko lažje zadihamo. Naj bo 
zato novo leto kot nova priložnost, kot čas novih izzivov, kako dati življenju bolj jasno smer na telesnem in 
duševnem področju.

yy V župnišču imate na razpolago Marijanski koledar za leto 2021. Cena je 2,50 €.
yy V mesecu januarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

Nedelja Svete Družine
za + Nado Lukanec, dar sosedov
za župljane

27. december

Ponedeljek
1800

Nedolžni otroci, mučenci; Teodor Carigrajski, škof
za + Tomaža Zupana (obl.)

28. december

Torek
1800

David, kralj; Tomaž Becket, škof in mučenec
za + bratranca Marjana Kadivca

29. december

Sreda
1800

Feliks I., papež; Janez Boccardo, redovni ustanovitelj
1. po namenu iz Švice – v domu
2. za Božje varstvo in blagoslov v družini

30.  december

Četrtek Silvester (Silvo), papež; Melanija Mlajša, opatinja 31.  december
Petek
1000

Novo leto – dan miru, d. p. d.; Marija, Sveta Božja Mati
za + Pavlo Košir (obl.)

1.  januar

Sobota
1900

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

2.  januar

Nedelja
730 Tenetiše
830

2. nedelja po božiču
v zahvalo in prošnjo za zdravje
1. za + Antona Kadivca (obl.)
2. za + Viktorja Javornika (obl.)

3.  januar

čiščenje in krašenje Trstenik: 
Tenetiše: 
Opomba: Če kdo ne more krasiti tisto nedeljo, naj se zmeni za 
zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.


