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Otrok je rastel in bil vedno bolj poln modrosti.

il pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime
Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je
Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In
Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti,
dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca V Duhu je prišel v
tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili
vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil
Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v
miru, kakor si obljubil s svojo besedo. Kajti moje oči so videle
Odrešenika, ki si ga poslal vsem ljudstvom: luč v razodetje vsem
narodom in v slavo Izraela, tvojega ljudstva.« (Lk 2,25-32)
Gospod, zahvaljujemo se ti za vse družine, ki se trudijo
živeti svoje življenje po vzgledu svete družine.
Gospod, prosim te, ohranjaj v naših družinah prave življenjske vrednote.

DRŽATI OTROKA KAKOR SIMEON
pam, da vas danes, na nedeljo, na praznik svete Družine navdaja veselje,
veselje vsakega nad svojo družino. Upam, da ste v tem prazniku družine
ponosni na svojo družino, vsak na svojo ženo, na svojega moža, na svoje
otroke, otroci na svoje starše. Ne zaradi tega, ker so vaše družine idealne, ne
zaradi tega, ker bi bile naše družine popolne, pač pa zaradi tega, ker si
prizadevamo za to, da bi bili naklonjeni drug drugemu, da bi sprejemali drug
drugega, in da bi v tej odprtosti za življenje, v odprtosti za sočloveka izpolnjevali
Božjo voljo. Družina je tisti prvi in najpomembnejši prostor, v katerem ima
človek zavetje, v katerem ima oporo, v katerem lahko stoji in raste v
samostojnost, iz katerega lahko odhaja pokončno in v katerega se lahko vedno
znova vrača za pot, da more postati pokončen. In če mu vzamemo družino, potem
bomo dobili nekoga, ki ne bo imel nobene opore več. Človeka brez opore pa
lahko premika čisto vsaka sapica, niti vetra ni potrebno. Lahko ga vodiš od police
do police, od ponudbe do ponudbe in mu neprestano obljubljaš, kaj mora vzeti,
česa se mora oprijeti zato, da bo zadovoljen, da bo srečen, da bo njegovo življenje
izpolnjeno. Ne bo. Izpolnjeno življenje je lahko samo v družini, v kateri si sprejet
in v kateri sprejemaš druge, v kateri si ljubljen in v kateri ljubiš.
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(Po: S. Zore, radio.ognjisce.si)

MARIJA, MATI PONIŽNOSTI IN POSLUŠNOSTI
arija hiti v tempelj, da bi svojega Božjega otroka
darovala tistemu, od katerega ga je prejela. V spomin
na rešitev iz Egipta nesejo bogati jagnje, revni pa dva
golobčka. Kako prisrčno je bilo slavje v templju. Simeon je
vzkliknil: »Sedaj odpuščaš Gospod svojega služabnika v miru«.
Marija, srečna mati, tebe poveličujejo vsi rodovi. Marija,
ponižna dekla! Da bi te vse žene posnemale. Marija, poslušna
mati! Da bi ti vse matere sledile v izpolnjevanju zapovedi in
svetih običajev. Druga mati, ki nas je rodila na ta svet, ponesla h
krstu po Marijinem zgledu, darovala Bogu z gorečo svečo, je
tvoja in moja ljubljena mati. Kako vzvišen običaj za matere –blagoslovljeno
darovanje otroka! Zato pravi Jezus: »Žena na porodu je žalostna, ker je prišla
njena ura. Ko pa porodi se ne spominja več bolečin zavoljo veselja, ker je človek
rojen na svet« Pred mnogimi leti me je moja mati prinesla v cerkev. Bogu in
Mariji me je darovala. Zaobljubila se je Bogu, da me vzgoji za Gospoda. Bela
obleka in goreča sveča sta bili znamenje, da sem kot nedolžen otrok dedič
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večnega življenja. Kako me je dobra mati vzgojila, kolikokrat opomnila, molila,
svarila! Kaj je nastalo iz mene: kaj je doživela moja mati v meni? Me bo nekoč na
veliki dan sodbe prav tako predstavila Jezusu kot nekoč in rekla: Tukaj je! Mati,
zakaj si mi tako zgodaj umrla. Ni bilo varuha v tolikih nevarnostih, da bi se lahko
zatekel k tebi, v težki žalosti iskal tolažbo na tvojih prsih, te vprašal za nasvet.
Tukaj na zemlji zato nimam več nobene matere. Zato nam je Bog dal tretjo mater,
sveto Cerkev, da nas v zibelki sprejme v svoje materinsko varstvo in nas kot mati
skrbno in ljubeče spremlja do groba. Danes nam na poseben način blagoslavlja
srca za veselje. (A. M. Slomšek, Mati čiste ljubezni)

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Blagoslov konj na ploščadi za cerkvijo
Tudi letos je bil na Štefanovo po
maši ob 10. uri blagoslov konj na
ploščadi za cerkvijo. P. Vanči je
blagoslovil
deset
konj
iz
konjeniškega kluba Bosio iz Celja,
dve kobili
gospoda
Jožeta
Podmiljšaka iz Levca in dva ponija
družine Stepišnik iz Drešinje vasi.
Tako postaja blagoslov konj v naši
župniji tradicionalen. Zahvaljujemo se vsem lastnikom in
vodnikom konj, ki so se udeležili blagoslova. (Srečko Klepej)

Otroška božičnica pred polnočnico
Katehistinji Felicitas in Katja sta z
otroki, ki hodijo k verouku na
božični večer pripravili božičnico,
s katero so nas uvedli v
praznovanje Svete noči. Skozi celo
sveto mašo so nas otroci
spodbujali
k
odgovoru
na
vprašanja: Kristjani, ali veste, kaj
praznujete? Ali še praznujete
Jezusov prihod, ali pa je morda to
za nas samo dan, ko pridemo k
polnočnici? S temi vprašanji so nas otroci spomnili, da je vsebina božičnega
praznovanja Gospodov prihod v naša srca. Hvala otrokom za lepo
pripravljeno božičnico. (p. Vanči)

 Pater Vanči nadaljuje z blagoslovom domov in obiskom družin v Dobriši
vasi in Petrovčah. Iskrena hvala vsem, ki ga boste gostoljubno sprejeli.
 V nedeljo, 31. decembra na praznik Sv. družine pri deseti maši bo
blagoslov otrok pri jaslicah. Starši, pripeljite svoje otroke k blagoslovu.
 Prišla je nova številka Ognjišča. Naročniki, pridite ponjo in obnovite
naročnino za leto 2018. Naročnina za leto 2018 znaša 32,00 EUR.
 V ponedeljek je novo leto, praznik Marije, Božje matere in svetovni dan
miru. Maše bodo, ob 10. in ob 18. uri. Lepo vabljeni!
 V soboto, 6. januarja je praznik Gospodovega razglašenja ali Svetih treh
kraljev. Maše bodo ob 8. in 18. uri. Letos bodo naši otroci koledovali v
Drešinji vaši, Arji vasi, Rušah in na Mali Pirešici. Bog je postal človek, da bi
živel z nami, da bi z nami doživljal skrbi in težave. S tem sporočilom trkajo
koledniki na vrata domov in nam prinašajo voščila in blagoslov.
 Priporočamo se za naročila maš!
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Marija Božja Mati - d. p.
Novo leto – dan miru
1. 1.
PONEDELJEK Fulgencij, škof - Začetek
2. 1.
TOREK
3. 1.
SREDA
4. 1.
ČETRTEK
5. 1.
PETEK
6. 1.
SOBOTA

7. 1.
NEDELJA

meseca verskega tiska
Bazilij Veliki, škof, cerkveni
učitelj
Presveto Jezusovo ime
Genovefa Pariška, devica

10h + STANISLAV ZAVŠEK
18h PT. M. B. PO NAMENU
7.30h PT. M. B. PO NAMENU
18h + ANDREJ URBANCL
IN SOR.

Angela Folinjska, redovnica

7.30h PT. M. B. PO NAMENU

Emilijana (Milena), devica

18h + ŠTEFKA DREV, OBL.

Gospodov razglašenje
Sveti trije kralji
Gašper, Melhior (Miha),
Boltežar

8h + STANISLAV ZAVŠEK
18h + KARMEN ZAJC

JEZUSOV KRST
Rajmund Penjafordski,
duhovnik

8h

PT. M. B. PO NAMENU
ZA FARANE
10h + VINKO KOŠEC IN SOR.
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