
VSTANI, VZEMI DETE IN NJEGOVO MATER IN ZBEŽI V EGIPT
Praznik Svete družine je dobil svoje mesto v božičnem času, kar se 

nam zdi najbolj smiselno, kajti božični čas je res povezan z družino. 
Zakonca si ustvarita družino, ko dobita prvega otroka. In tako je bilo 
tudi z Jožefom in Marijo: z Jezusovim rojstvom so postali družina. S tem 
enkratnim rojstvom, do katerega je prišlo z zelo jasnim Božjim posegom 
in ga praznujemo že več kot dva tisoč let, je družina dobila tudi neko 
novo vrednost. Vstopili smo namreč v novo zgodovinsko obdobje, ko je starozavezna 
postava ukinjena in je vse na novo utemeljeno na veri v Jezusa Kristusa. Kaj takega ni nihče 
pričakoval, kajti novega kralja so se vsi prestrašili in so skušali že na začetku končati zgodbo 
in živeti naprej po ustaljenih smernicah, ki so vsem, ki so si pridobili prva mesta, dajale 
določeno prednost in svojih privilegijev niso hoteli izgubiti za nobeno ceno. Evangelist 
Matej je o tem težkem položaju, v katerem se znašla Jožef in Marija zapisal: »Gospodov 
angel se je prikazal Jožefu v sanjah in rekel: ‚Vstani, vzemi dete in njegovo mater in zbeži v 
Egipt! Ostani tam, dokler ti ne povem; Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril.«

Herodova drža nam je razumljiva, kajti vsak kralj se boji za svoj prestol. Bolj me 
preseneča indiferentnost judovskih prvakov, duhovnikov, pismoukov in farizejev. Nobeden 
od evangelistov ni zapisal, da bi se potrudili obiskati nebogljenega otroka in se prepričati, 
kaj se je v resnici zgodilo. In vendar se je ta dogodek neizbrisno zapisal v zgodovino in 
pustil posledice. Kaj se je z Jezusovim rojstvom zgodilo oziroma, kaj je se je z njegovim  
rojstvom spremenilo?

V vsaki družini morajo medsebojni odnosi zgrajeni na zaupanju vseh članov. Treba je 
sprejeti drug drugega in se stalno drug od drugega učiti, si pustiti svetovati in sprejemati 
kritiko. Vemo pa, da je ta proces trdo delo in mnogi obupajo. Jožef, Marija in Jezus pa nas 
učijo, kako je treba v ta proces vnesti še tretjega, Boga. Novost Jezusovega rojstva je ta, da 
stopi v ospredje vera: Jožef in Marija nista vedela, kako bo potekal njun zakon in kakšna 
bo družina, v katero vstopa član, ki je bil od Boga vnaprej izbran. Vse je nepredvidljivo, 
treba je zaupati in verovati v Boga. Sveta družina je postavila na prvo mesto Boga, Jožef 
in Marija sta iskala Božjo voljo, bila sta odprta za Božje posege in razsvetljenja, sicer n bi 
mogla pravilno vzgajati otroka Jezusa, za katerega so bili predvideni drugačni načrti, kot 
sta sama mislila.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja Sveta Družina 29. december
yy Danes je nedelja Svete Družine. Godujeta Tomaž Becket, škof in mučenec ter David, kralj.
yy Danes je nedelja Svete Družine. Prvo nedeljo po božiču se spominjamo nazareške družine, ki so jo sestavljali 
mati Marija, krušni oče Jožef in otrok Jezus. Življenje Svete Družine je v Svetem pismu bolj skopo opisano. 
Evangeliji poročajo le o Jezusovem rojstvu v Betlehemu, obisku modrih z Vzhoda, begu v Egipt in o Jezusovem 
najdenju v templju. Praznik je v bogoslužni koledar leta 1926 uvrstil papež Benedikt XV. in s tem dal družini 
pravi pomen. Gre za praznik vsake človeške družine, ki nastane s poroko med možem in ženo. Glavni namen 
dneva je predstaviti vzajemnost, spoštovanje in ljubezen, ki so jih v medsebojnih odnosih živeli Jezus, Marija 
in Jožef. Družinsko življenje je kraj posvečevanja članov družine, zato je sveti Janez Krizostom kristjane spod-
bujal, naj iz svojih družin ustvarijo družinsko Cerkev.
yy Leto 2019 se končuje. Mnogi ga bodo zaključili z bučnim rajanjem, marsikdo tudi z glavobolom in občutkom 
grenkobe, nekateri, morda velika večina, bodo začetek novega leta prespali. Vsak na svoj način doživlja konec 
enega in začetek novega obdobja. Novo leto začenjamo 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. Na novega leta dan bo 
sveta maša v župnijski cerkvi na Trsteniku ob 10.00, da se je bodo lahko udeležili tudi tisti, ki bodo praznovali 
začetek novega leta do poznih jutranjih ur.
yy Novorojeno dete se je v jaslicah predstavilo kot Emanuel – Bog, ki je z nami. Naj se božični prazniki, ko so naši 
medsebojni odnosi bolj pristni, lepo prevesijo v novo leto, ki je pred vrati. Želim vam, da se vam v letu 2020 
vaše novoletne zaobljube uresničijo, da bomo vse dni v letu zadovoljni in vsestransko uspešni.
yy V mesecu januarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

1400

Sveta Družina
za zdravje
za + Tomaža Zupana (obl.)
pogrebna maša za + Frančiške Markun

29. december

Ponedeljek
1800

Feliks I., papež; Janez Boccardo, redovni ustanovitelj
za zdravje

30.  december

Torek
1800 

Silvester (Silvo), papež; Melanija in Pinijan, žena in mož
za vse ++ Žitkove

31. december

Sreda
1000

Novo leto – Marija, Božja Mati; Fulgencij, škof
1. za + Ano in Cilko Teran
2. za + Franca Dolenec (obl.)

 1. januar

Četrtek Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa in c. učitelja
ni svete maše

2.  januar

Petek Genovefa Pariška; Jožef Marija Tomasi, kardinal
ni svete maše

3.  januar

Sobota
1900

Elizabeta Seton, redovnica; Angela Folinjska, redovnica
1. za + Francko Gregorc, vse ++ Gregorčeve in Valjavčeve
2. za ++ starše, brate in sestre Skokove

4.  januar

Nedelja
730 Tenetiše
830

2. nedelja po božiču
za + Marijo in Rudolfa Šturma (obl.) ter Ano in Vinka Trogrliča (obl.)
1. za + Viktorja Javornika (obl.)
2. za + Marjana Zaplotnika (obl.)
3. za + Frančiško Markun, 7. dan po pogrebu

5.  januar

čiščenje in krašenje Trstenik – 
Tenetiše – Mojca Kepic

4.  januar


