
BOŽJI OTROCI SE IMENUJEMO IN TO TUDI SMO
Kaj sem kot otrok? Današnji otroci so za mnoge neobvladljiv svet 

podivjane energije, ki jo starši in vzgojitelji ne znajo usmeriti v prave 
kanale. Ti otroci imajo vse, kar si zamislijo, kajti najlažje je otroka 
podkupiti, kot pa mu nameniti svoj čas. In vendar imamo občutek, 
da otroci, ki jim nič ne manjka, kljub temu niso srečni. Kaj pa menijo 
o svojem otroštvu tisti, ki sedaj uživajo že častitljivo starost? Na svoje 
otroštvo se ozirajo z neko otožnostjo in menijo, da je sploh ni bilo. 
Čas tik po vojni je bil zaznamovan z obnovo in vzpostavitvijo novega 
gospodarskega in političnega reda, ko je bilo treba delati, samo delati. Šele pozna šestdeseta  in 
sedemdeseta leta so prinesla nekoliko olajšanja, ko se nismo ubadali le s preživetjem, ampak 
smo več časa posvečali vsebini in tistim stvarem, ki dajejo življenju pravo vrednost in smisel. 
In kje smo sedaj? Spet v podobnem času, kot je bil čas takoj po vojno. Tisti, ki so brez službe 
in velik del mladih, razmišlja le o preživetju. Kakšen bi rekel, da se vse ponavlja, a sam ne 
delim tega prepričanja. Glede analiz, ki jih delamo, ne smemo biti površni, ker zunanjost ne 
razkriva vsega. Zakaj se kljub težkemu otroštvu mnogi radi spominjajo svojih najnežnejših let 
in so hvaležni svojim staršem, da so jih s trdim delom pripravili na življenje? Ker ob delu niso 
pozabili na Boga in so znali vse, kar je bilo hudo prinašati pred Boga, ki jih je sprejemal takšne, 
kot so bili in jim je nudil pravo tolažbo. Šele vera v presežnost vsega zemeljskega daje življenju 
pravo vrednost. To izkušnjo deli na praznik Svete družine z nami tudi apostol Janez.

»Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo.« 
beremo v drugem berilu. Janez je imel lepo izkušnjo ljubezni, ker ga je imel Jezus na poseben 
način rad in ker je ob Mariji, za katero je skrbel, doživel še drugo, bolj žensko plat ljubezni. V 
ozadju ni le izkušnja, ki jo otrok dobi v svoji družini, ampak gre za veliko več, za srečanje med 
Božjo in človeško ljubeznijo, ko čutimo da smo eno v sebi in skupaj z drugimi sestavljamo 
veliko družino Božjih otrok. Jezus je rasel v običajni družini Jožefa in Marije, ki je bila pod 
posebnim Božjim varstvom. Sam ni bil le zemeljski otrok, ampak sta se v njem v polnosti 
združila Božja in človeška narava. Zato lahko rečemo, da nam je sveta družina postavljena za 
zgled kot idealna družina, ki jo lahko posnemamo. Ustvarjeni smo po Božji naravi in sličnosti 
ter hkrati krhka bitja, ki potrebujejo odrešenika. Postavljeni smo v prostor, kjer živimo, da 
damo temu okolju svoj edinstven pečat. Če čutim, da me ima Bog rad, se bom temu primerno 
tudi obnašal. Na ljubezen bom odgovoril z ljubeznijo.                    župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja Sveta Družina 27. december
 y Danes je nedelja Svete Družine. Godujeta Janez, apostol in evangelist ter Fabiola, spokornica.
 y Iskrena hvala vsem, ki ste pripravljali letošnje božične praznike. Ne bom našteval posameznikov in skupin, ker 

bi gotovo koga izpustil. Ko se vsi potrudimo so naša praznovanja zares praznik celotne župnije. Zato še enkrat 
iskrena hvala vsem. 

 y Letošnji božič je nekaj posebnega tudi zaradi referendumskega izida. Družina je zares temeljna skupnost, ki 
zagotavlja pravi razvoj novih generacij. Živimo v težkih razmerah, zato je še toliko bolj potrebno, da gojimo 
prave medsebojne odnose, ko ni nihče zapostavljen in ko se potrudimo, da je močan tudi najšibkejši člen, ki 
ga predstavljajo otroci. Zato še prav posebej iskrena hvala vsem, ki ste šli na referendum in se zavzeli za prave 
vrednote družine.

 y Ta teden so počitnice in ni verouka. Božični prazniki so zelo bogati, zato prihajajmo k mašam in si doma 
vzemimo čas za klepet ob jaslicah. V božični osmini so tudi med tednom maše v cerkvi. V kapeli župnišča 
bodo delavniške maše spet po novem letu.

 y V četrtek je zadnji dan tega leta. Pri večerni maši bomo zapeli zahvalno pesem in se Bogu zahvalili za vse lepe 
in tudi manj prijetne stvari, ki smo jih doživeli v tem letu. Da smo ostali živi in zdravi ni samo po sebi umevno. 
Zato Bogu hvala za vse, kar smo in kar imamo.

 y V petek je 1. januar in začetek novega leta. Maše bodo po nedeljskem razporedu. Vabljeni.
 y Novoletno voščilo:

V novem letu 2016 vam želim zdravja, uresničitev vseh vaših načrtov, globokega notranjega miru in 
iskrene, požrtvovalne ljubezni. To bomo sposobni, ko se bomo zavedali poslanstva, ki ga ima Bog z vsakim 
posameznikom. Ne bojmo se: Bog je z nami!

 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

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

27. december

Ponedeljek
1730

Nedolžni otroci, muč.; Teodor Carigrajski, škof
za + Ivanko Sirc (obl.)

28. december

Torek
1730

Tomaž Becket, škof in mučenec; David, kralj
za + Alojza Traven (obl.)

29. december

Sreda
1730

Feliks I., papež; Janez Boccardo, redovni ustanovitelj
za + Tomaža Zupana (obl.)

30. december

Četrtek
1730

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

31. december

Petek
800 Tenetiše
1000

Novo leto – Marija, Božja Mati – d. p. d.
za župljane
za + Rozo Košnik (obl.)

1. januar

Sobota
1900

Bazilij in Gregor, škofa
za + mamo Emilijo in očeta Alojza Balažic

2. januar

Nedelja
800 Tenetiše
1000

2. nedelja po božiču
za župljane
1. za + Lucijo in Florjana Bogataja
2. za + Viktorja Javornika (obl.)

3. januar

čiščenje in krašenje Trstenik – Mija Javornik
Tenetiše – 

2. januar


