
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

NEDELJA SVETE DRUŽINE - 26. december 2021
Sv. Štefan, diakon, prvi mučenec;
Dan samostojnosti in enotnosti, državni praznik
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: za pokojne iz družine Cokan
Ponedeljek: 27. 12. 2021
Janez, apostol, evangelist
Ob 18.30: + Frančiška Kastelic, obletna
Torek: 28. 12. 2021
Nedolžni otroci, mučenci
Ob 18.30: za vse pokojne in žive iz družine Zrimšek in Berden
Sreda: 29. 12. 2021
David, kralj
Ob 7.00: + Tone Snoj
Četrtek: 30. 12. 2021
Feliks I., papež
Ob 18.30: + Jernej Jenko, obletna
Petek: 31. 12. 2021
Silvester (Silvo), papež
Ob 18.30: v zahvalo, za zdravje in Božji blagoslov
Sobota: 1. januar 2022
MARIJA, SVETA BOŽJA MATI - NOVO LETO - DAN MIRU, državni praznik
Ob 8.00: + Rozalija Vene, po namenu Majde Goli
Ob 10.00: + Janez Blažič, ob godu in rojstnem dnevu
2. NEDELJA PO BOŽIČU - 2. januar 2022
Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa in cerkvena učitelja
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Amalija in Franc Babšek
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 Jutri je god apostola Janeza . Pri večerni maši bo običajni blagoslov vina,
saj ga Sveto pismo priporoča, da nam razveseli srce, okrepi zdravje,
prijateljstvo, skratka, življenje naredi praznično. V ozadju tega običaja, da
Cerkev blagoslavlja vino prav na praznik apostola Janeza, je legenda, da je
Janez čašo zastrupljenega vina blagoslovil in ostal živ.

 V petek je zadnji dan leta 2021. Pri večerni maši v cerkvi se bomo Bogu
zahvalili za vse prejete dobrote in milosti in z njegovim blagoslovom vstopili
v Novo leto 2022. Silvestrujmo “mehurčkasto”. Skrbimo za svoje zdravje, za
zdravje naših najbližjih in širše skupnosti. Vstopimo odgovorno v Novo leto!

 V soboto je Novo leto. To je praznik Božje matere Marije in Svetovni dan
miru. Sveta maša bo ob 8. in ob 10. uri. Nista tako zgodaj, da se ne bi vsaj
toliko naspali, da bi pri maši vzdržali. Odrešenik je tu! “Saj tolažila in miru ne
more dati drug nikdo”, nas spomni adventna pesem Kedaj Zveličar prišel boš.
V tej veri bomo z Bogom začeli Novo leto, ker od našega Stvarnika in Očeta
pričakujemo zdravje, mir, varnost, blaginjo, kar vse skupaj pomeni Božji
blagoslov in srečo; srečo za vse: za nas, za soljudi, za celotno stvarstvo, s
katerim sobivamo. Molimo torej, da bi v našem skupnem domu zemlje vladala
sožitje in varnost, z eno besedo življenje, ki uspeva in osrečuje.

 Prihodnja nedelja je prva v mesecu januarju , zato bo pri obeh mašah ofer;
vaši darovi bodo namenjeni za ureditev notranjosti zvonika, zvonov in novo
elektrifikacijo zvonjenja. V znamenje hvaležnosti boste prejeli žepni Marijanski
koledarček. Prisluhnili bomo tudi statistiki verskega življenja 2021 v primerjavi
z letom 2021.

 Iskrena zahvala in pohvala vsem soudeleženim pri pripravi in izvedbi
božičnega prazničnega bogoslužja. Naj najde svoj odmev v vašem srcu in vas
napolni z globokim svetonočnim veseljem in mirom.

1. januar:

Praznik Božje matere Marije

V prazničnem evangeliju (2,16-21)
beremo, da so pastirji po svojem
srečanju z angeli prišli v hlev, in
“povedali o besedi, ki jim je bila rečena
o tem otroku”. Mladima staršema
želimo, da bi kot prvo doživela
angelovo sporočilo pastirjem: “Ne bojte se!”  Da bi pastirji Mariji in Jožefu vlili
pogum in pregnali strah. Saj z Jezusovim rojstvom za mlado družino ni šlo vse
naprej kakor po maslu. Obdajale so ju nemirne okoliščine; Marija in Jožef sta
se bala prihodnosti. Potem “Ne bojte se!” pride ravno prav. Še posebej
okrepljen z vsem drugim, kar so pastirji doživeli na betlehemski poljani. 

“Marija je vse te besede ohranila v svojem srcu”, pove evangelij. S pogumom
v srcu, z “Ne bojte se!” v srcu se lažje gre v življenje. Kot mlada mama, kot
mladi oče pred več kot 2000 leti. In tudi danes na začetku Novega leta 2022.
V svojem srcu z “Ne bojte se!” pogumno pojdimo v nove dni, tedne in mesece -
ker je naš Bog, ki ga praznujemo, Emanuel - Bog z nami. 

1. januar: Svetovni dan miru
Bog nas sprašuje
Kaj prispevate Vi k miru?
V letih korona pandemije se je gospodarstvo skrčilo, razen ene veje:

oborožitvene industrije, ki je v primerjavi z leti 2018/19 za 2 % povečala
promet (SIPRI). Na prvem mestu je Amerika, sledita ji Kitajska in
Evropska unija. 

Tudi danes moramo ugotoviti, da pač noben meč ni bil prekovan v plug, kakor sta nekoč upala
prerok Izaija (2,4) in Mihej (4,3).

Meče v pluge - Vedno več držav, tudi manjše, namenjajo vedno več denarja za svojo oborožitev;
baje za lastno obrambo.

Na meji Ukrajine z Rusijo se je bati prav nasprotnega, ki spominja na rusko prisvojitev polotoka
Krima 2014.

To vprašanje spada k Božiču in Novemu letu: Kdaj pride ta veliki, svetovni mir? Božji mir, ki
presega vsak razum? Preroka Mihej in Izaija sta ga pričakovala od Boga brez časovne določitve.
Morda sta mislila že čas na zemlji - čas, ko ljudje razmišljajo o svetovnem miru; morda je mišljen
konec časov, ki ga je Bog sam določil. Prerokoma je pomembno predvsem eno: orožje in uporaba
orožja ne prinaša miru. Nasprotno. Povečuje pripravljenost na spor. Toda v obrambi ga sáma
katoliška Cerkev dopušča. Čeprav je njeno edino orožje molitev, smo verni katoličani, vsak v
svojem stanu, bili dolžni sodelovati v vojni za Slovenijo. In smo jo skupno obranili! 

Ne čakajmo torej, ampak delajmo v tem času za mir. Kje in s kom lahko in moram zdaj, danes
skleniti mir - v upanju na Božjo pomoč? To nas sprašuje Bog, kot posameznike in kot skupnost.
Kakšen je moj prispevek k miru? Kje lahko, slikovito rečeno, prekujem kak kos orožja v orodje
miru? Komu lahko pomagam pri sklenitvi miru? V lastni družini, v našem narodu? Za koga prosim
miru v svojih prošnjah? Danes za mir v naši državi!

 

Na dan Samostojnosti in enotnosti
 slavimo Boga za njegovo dobroto in varstvo.
Bodimo ponosni na svoje korenine in razvijajmo
dediščino prednikov - našo državo -  naprej v novem
letu 2022. Praznujte ponosno in veselo! Tudi Novo
leto, ki naj bo zdravo, pogumno, blagoslovljeno!
 Vam vošči za vse hvaležen Vaš župnik Lojze


