GODOVI

PRAZNIKI

SVETE MAŠE

2. NEDELJA MED LETOM - 16. januar 2022
Nedelja verskega tiska; Berard in drugi maroški mučenci
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane
Ob 10.00: + Jožefa in Vladislav Dovč, obletna
Ponedeljek: 17. 1. 2022
Anton (Zvonko), puščavnik
Ob 18.30: + Stane Podržaj, po namenu Dragota Jager z družino
Torek: 18. 1. 2022
Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
Začetek tedna molitve za edinost kristjanov
Ob 18.30: za vse pokojne iz družine Berčan
Sreda: 19. 1. 2022
Božji služabnik Friderik Irenej Baraga, misijonar
Ob 7.00: + Ivan Jager, po namenu Okorn Jaka z družino
Četrtek: 20. 1. 2022
Fabijan, papež, mučenec, in Sebastijan (Boštjan), mučenec
Ob 18.30: + Tone Pirnat, ob rojstnem dnevu
Petek: 21. 1. 2022
Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka
Ob 18.30: + Angela Petrič, obletna
+ ati Jožef Dremelj, ob 90 letnici rojstva
Sobota: 22. 1. 2022
Vincencij (Vinko), diakon, mučenec
Ob 18.30: + nadškof Alojz Uran, ob rojstnem dnevu
3. NEDELJA MED LETOM - 23. januar 2022
Nedelja Božje besede
Ob 8.00: + Jože Kraškovic in + Gabrijela Benko
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane
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Božič izzveneva, praznik, na katerega nas je potrošniški svet
uglaševal že od jeseni. Bilo je lepo. Ali resnično? Če že ni izzvenel in bil
odložen kot koledar 2021. Današnji evangelij (Jn 2,1-11) protestira proti
takšnemu prehitremu prehodu na vsakdanji red. Pri tem nam lahko
pomagajo jaslice, petje božičnih pesmi, potica in keksi ... S svojo udeležbo
na svatbi Jezus hoče, da se božični praznik obdarovanja nadaljuje. Danes
ne pravi: Jaz sem kruh za (vsakdanje) življenje, ampak: Jaz sem vino za
praznik. Tukaj pride na dan, kakšen čudovit dar je to nebeško Dete; ta sodobnik vseh časov in vseh
krajev, ki sprejme povabilo na naše praznike in kakor njegova Mati opazi, kaj nam manjka.
Kajti naši prazniki, ki tako naglo minevajo, so že na tehtnici; našim praznikom grozi neuspeh,
tudi zaradi malenkosti, zaradi sprva nepomembnega nesoglasja ali zaradi slabega vremena. Ali
pa so odpovedani. Koliko porok je bilo odpovedanih v letih 2020 in 2021! Ogromno volje in denarja
se vlaga v ta “najlepši dan življenja”, da ne bi bilo kaj narobe. Zaradi tega je korona čas za mnoge
poročne pare povezan z odpovedjo in razočaranjem. In koliki jubilejni pari, prvoobhajanci in
birmanci so se izčrpali od nenehnega prestavljanja, odlaganja in odpovedovanja praznika. Pri tem
bi komu zlahka pošlo veselje nad praznovanjem. Vrh tega nekaterih dogodkov ni mogoče
enostavno nakdadno praznovati, na primer župnijskih praznikov.
Mogoče je torej, da prazniki umrejo. Na enem takšnih praznikov je bil Jezus zraven, pač eden
izmed gostov. Toda ali mi na naših praznikih, naj bo osebnih, družinskih ali župnijskih, ali tudi
državnih, namenimo Jezusu več pozornosti, ali ostaja v ozadju? On lahko kakor v Kani reši praznik.
Praznik je za Jezusa povod, da pokaže, kdo On v resnici je. Da ni poklican samo v mejne
situacije življenja, ampak se odzove na vsako povabilo na praznik. In vsi smo povabljeni na
praznik, kajti vsakdo trpi neko pomanjkanje in potrebuje Nekoga, ki veselje rešuje. Kakor od
dotičnih mladoporočencev, tudi od nas ne terja veroizpovedi, ne vzbuja nam slabe vesti zaradi
čezmernega pitja. V Jezusu smo pred velikodušnim Bogom, ki vsako leto v naših vinogradih naredi
čudež spremenitve deževnice v grozdni sok. Danes smemo biti soudeleženi pri Jezusovem dobro
premišljenem znamenju in nazdraviti. On nam privošči praznike. Smemo že vnaprej okušati, in
upajmo, da še nismo izgubili žeje po Bogu. Pijmo iz njegovega prenapolnjenega soda milosti in
pustimo kaj “postanega” v sebi spremeniti v žlahtno in pitno. Na zdravje!

V torek, 18. januarja začenjamo teden molitve za edinost kristjanov .
Izbrana glavna misel tedna je vzeta iz Matejevega evangeljskega odlomka o
obisku Modrih: “Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli
poklonit” Oznanja upanje, saj govori o luči, po kateri vsi hrepenimo, ko
doživljamo temo preizkušenj in kriz. Zvezda na nebu nad Judejo, ki so jo
ugledali Modri z Vzhoda, je znamenje upanja. Vodila jih je k še večji luči, ki je
Jezus. V teh dneh smo povabljeni, da bi se zbirali k večernim mašam ob
jaslicah, ki še vedno krasijo našo cerkev, in se v skupni molitvi poklonili
Jezusu, kajti čim bliže bomo Njemu, tem bolj bomo tudi eno med seboj.
Pri adventni akciji Otroci za otroke v misijonskih deželah je sodelovalo 20
naših veroučencev in skupaj zbralo 335 evrov. V imenu otrok, ki jim boste
pomagali in s tem dali upanje na boljše življenje, Hvala otrokom in staršem
oziroma starim staršem, da ste jih spodbujali pri tem dobrem delu in jih
obenem vzgajali v dobrodelnosti.
Gimnazija Želimlje in Dom Janeza Boska vabita učence in njihove starše
na virtualni dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 22. januarja 2022 . Predstavili
bodo življenje na gimnaziji in v dijaškem domu. Program na spletni strani
Gimnazije Želimlje (https://zelimlje.si) se bo začel ob 10. uri in se končal
predvidoma ob 12. uri. Ne zamudite ogleda te kakovostne šolske in vzgojne
ustanove, ravno pravšnje za vašega srednješolca ali srednješolko.
TOVARIŠI NA POTI smo, ki hodijo skupaj in imajo nalogo
POSLUŠATI se. Danes pa

JASNO SPREGOVORITI
Vsi smo povabljeni k pogumnemu in neustrašenemu
govoru, ki vključuje svobodo, resnico in ljubezen.
Kaj omogoča oziroma ovira pogumno, odkrito in odgovorno izražanje mnenja
v naši krajevni Cerkvi - nadškofiji, župniji - in družbi?
Kdaj in kako lahko povemo, kaj nam je pomembno?
Kako deluje odnos s krajevnimi mediji (ne samo katoliškimi mediji)?
Kdo govori v imenu krščanske skupnosti in kako te ljudi izbiramo?
Preizkusite se, koliko ste svobodni, resnicoljubni in pogumni ter spregovorite!

OB NEDELJI VERSKEGA TISKA
pa ob sinodalnih vprašanjih še spodbuda, da vsakdo
izmed nas premisli:
kaj ima od verskega tiska naročeno, če ga ta sploh
zanima in ga pozna, koliko knjig z versko vsebino
kupuje, koliko od tega sploh bere in iz prebranega živi
in se izobražuje, kako kot starši skrbimo za to?

KAJ, KDO NAS POVEZUJE
V današnjem berilu iz 1. Pisma Korinčanom (12,4-11) se
Pavel zoperstavi smrtonosnemu tekmovalnemu duhu. Stvarnost
je pač taka, da nismo vsi enaki. Sicer smo enaki pred pravico, v
našem dostojanstvu, predvsem pa prerd Bogom. Vendar smo
različni. Eden zmore več, drugi manj. V irskem blagoslovu iz leta 1692 se to pravi: “Če se
primerjaš z drugimi, vedi, da te čaka nečimrnost in zagrenjenost. Kajti vedno bodo
pomembni ali manj pomembni ljudje od tebe. Veséli se lastnih uspehov in načrtov.” Tukaj
se aktualizira nek drugačen “Duh”. Iz ekumenizma vemo, da dosegamo večjo edinost s
prijaznim sprejemanjem drugačnosti in sodelovanjem. To ve tudi Pavel, ko piše
Korinčanom: resda smo si različni, vendar je vsakdo pomemben. Vsak nekaj zmore, lahko
nekaj prispeva, eden več, drugi manj. Eden je bogat v denarju, drugi v svojih
sposobnostih. In ravno ta raznolikost bogati skupnost, poživlja in izpolnjuje. Samo eden
na vrhu, zlasti če na račun drugih, to ni dobro!
Raznolikost je prava. Če jo sprejemamo in pospešujemo, zagotavlja medsebojno
ovrednotenje in spoštovanje. Gre za vse. Tudi če imamo različne duhovne darove in
materialne osnove, vsakdo lahko prispeva nekaj k živosti in izgradnji skupnosti. In vsakdo
izmed nas sme reči: Če mene ne bi bilo, bi nekaj manjkalo!
In da iz raznolikosti v različnosti ne bi prišlo do konflikta, je potreben nek povezovalni
element. Pavel ga imenuje isti Duh, isti Gospod, isti Bog.

NA KAVO
17. januarja 1685 je Armenec Johannes Diodato kot prvi prejel cesarski
privilegij za javno točenje kave. S tem je mogel odpreti prvo dunajsko kavarno.
Dunajčani so bili navdušeni nad novo pijačo, tako da je število kavarn bliskovito
raslo. Okoli leta 1900 je bilo v podonavski metropoli 600 kavarn. Dunajska
kavarna je od leta 2011 del nesnovne kulturne dediščine UNESCA.
K tej kulturi spada, da si lahko naročiš kavo in potem ure in ure sediš za mizo, bereš
razpoložljive časopise, kot pisatelj pišeš. To je kraj izmenjave misli. Takih krajev ne moremo dovolj
visoko ceniti. Brez logike ekonomskega izkoriščanja. Brez pritiska storilnosti. Brez ciljev, ki jih je
treba doseči, in stvari, ki jih je treba imeti. Preprosto biti tam. Prekiniti vsakodnevno življenje, nič
več morati delovati. Uživati.
Jezus se je s svojimi učenci in učenkami vedno znova umikal na take kraje, tudi če se tam ni
točila kava. Kraji tišine. Kraji umika. Jezus je vedel: Božje kraljestvo ne bo prišlo, če obtičimo v
hrčkovem kolesu. Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, to pomeni biti svoboden in svobodo
drugemu dopustiti. Biti skupaj v njegovem imenu, to naravnost paše v dunajsko kavarno.
Stefan Zweig je v svojih Spominih zapisal, da dunajska kavarna “predstavlja ustanovo posebne
vrste, ki se ne da primerjati z nobeno podobno na svetu”. Je simbol za kraj, ki ga lahko mirno
označimo kot Božje kraljestvo. Privoščimo si vedno znova obisk takšnih krajev. In ustvarjamo ravno v teh časih - vedno znova takšne kraje - tudi v naši župniji.

