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Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju
o je bil Jezus rojen
v Betlehemu v
Judeji v dneh
kralja Heroda, so
prišli modri z Vzhoda v
Jeruzalem in govorili: »Kje je
novorojeni judovski kralj?
Videli smo namreč, da je vzšla
njegova zvezda, in smo se mu
prišli poklonit.« Ko je kralj
Herod to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse
velike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je
rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takole je
zapisal prerok: ›In ti, Betlehem, v deželi Judovi, nikakor nisi
najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti; iz tebe bo namreč prišel
vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.‹ « (Mt 2,1-6)
O Bog, ti bivaš v nedostopni svetlobi, toda odsev tvoje
slave vidimo v otroku v jaslih. Modri z Vzhoda so videli
zvezdo in njena svetloba jih je vodila, ko so odšli na pot,
da bi te iskali, našli in te počastili, da bi te iskali, te našli
in te molili. S seboj so vzeli dragocena darila zate: zlato
hvaležne ljubezni, kadilo spoštljivega češčenja in miro
tihe bolečine. V (Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič).

Bodimo Bogu hvaležni za ljubezen in spoštovanje naših bližnjih.

MAJHEN IN SLABOTEN, A HKRATI VELIK IN MOGOČEN
godba o modrih, ki so se prišli Jezusu poklonit, je
znana. Zato le nekaj misli. Jezus priteguje nove
častilce, vendar ne s silo. Kdor prihaja k njemu,
naj pride po svoji volji. Zgodovina pozna verstvo, ki uči,
da je treba drugoverce skušati pritegniti zlepa, če to ne
gre, pa zgrda. Tudi naš narod je pred stoletji občutil, kaj
je to pomenilo. Jezus spoštuje svobodo vsakega človeka.
Če so kdaj kje kristjani hoteli koga s silo pridobivati za
Kristusa, so to počeli proti njegovi volji. Jezus priteguje srca s svojo notranjo
močjo, kot je pritegnil modre. Jezus ne priteguje ljudi samo z razlogi, ki se dajo
razumsko dokazati in bi se jim, kdor dosledno misli, moral ukloniti. Jezus priteguje
tudi po navdihu, po notranjem čutu. Ta čut velikokrat ne ve navesti jasnih in
prepričljivih razlogov, tako da tisti, ki tega čuta nima, ob onem, ki ga ima, lahko
skomigne z rameni in se mu morda celo posmehuje. Kdor pa ta čut ima, je prepričan
o svojem prav in sledi notranjemu glasu. Tako je bilo z modrimi. Možno je dvomiti,
ali so res gledali zvezdo z očmi, ni pa dvoma, da jim je sijala v srcih. Dvignila jih
je na pot in privedla do Jezusa. Niso se spraševali, zakaj drugi te zvezde ne vidijo,
ali če jo, zakaj ne gredo za njo. Zase pa so vedeli, da jih vabi za seboj. Koliko je
vernih, ki ne znajo o Bogu učeno razpravljati in tudi težko povedo, zakaj verujejo.
Toda v svoji notranjosti so v Boga trdno prepričani in tega prepričanja jim nihče ne
more omajati. Končno: izkustvo, ki ga imamo z Bogom, popravlja predstave, ki
smo si jih o njem ustvarili. Modri so novorojenega kralja iskali v Jeruzalemu na
kraljevskem dvoru, a ga tam ni bilo. Ni ga bilo tudi v bogati meščanski hiši v
Betlehemu. Našli so ga v skromnem bivališču v naročju preproste žene. Tako je
velikokrat z nami. Želimo, da bi se Bog pokazal velikega, mogočnega,
zmagoslavnega in v očeh ljudi pomembnega, on pa je majhen in slaboten, mnogim
nepoznan in od mnogih nepriznan. (Po: F. Cerar, Beseda da Besedo)
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RAZLAGA SVETE MAŠE (6DEL)
UVODNI POZDRAV (7. DEL)
o uvodnem križu duhovnik, ki mašuje, pozdravi ljudstvo: Gospod z
vami. To je pozdrav, ki povzema vse odrešenje, s tem pozdravom si v
zavest prikličemo glavno odrešenjsko misel: Bog je z nami! To je bila
judovska izkušnja: Bog je z njimi. Bog je z njimi sklenil zavezo na Sinaju. On
je tisti, ki je, ki je navzoč. Tako priznavamo temeljno resničnost vere: Bog je
s svojim ljudstvom. To je tudi isti pozdrav, s katerim je angel pozdravil
Marijo: “Gospod je s teboj”. Tudi Jezus nakazuje isto resničnost: “Jaz sem z
vami do konca sveta”. Torej, Bog z nami - tukaj in zdaj. Več od tega ni

P

mogoče. Ljudstvo na ta pozdrav odgovori In s tvojim duhom, kar pomeni:
Tudi s teboj! To je najlepši pozdrav, ki si ga lahko izmenjamo in največje
voščilo: Gospod s teboj - in tudi s teboj! Ta pozdrav je nad vsako vljudnostjo,
je izraz medsebojne ljubezni. Hkrati pa ta pozdrav pove, da je duhovnik
postavljen za ljudi in da govori v Jezusovem imenu. Zato pozdravi “z vami”
in ne “z nami”. Tako resnično duhovnik dovoli, da pri tej sv. maši preko njega
Jezus nagovarja ljudi in da preko njega pride v evharistiji na oltar in v obhajilu
k vsakemu posebej.

IZ ŽIVLJENJA NAŠE ŽUPNIJE
Utrinki zadnjih župnijskih dogodkov

Koncert skupine »Dominik Sije«
in vokalne skupine »Draž«

Kot vsako leto tudi letos naše čudovite
jaslice - delo Jožeta Stepišnika

Otroška božičnica pred polnočnico Skavti so nam prinesli betlehemsko luč
na Sveti večer

Blagoslov konj za baziliko

Blagoslov otrok pri jaslicah

 Hvala vam za vaš prvonedeljski dar za potrebe naše župnije!
 Hvala Jožetu Stepišniku za postavitev jaslic v cerkvi in za organizacijo 15.
razstave Jaslice Savinjske doline!
 V ponedeljek, 7. januarja se začne redni verouk za vse razrede.
 V torek, 8. januarja, ob 12. uri je v Gotovljah na kmetiji Mlinar srečanje
duhovnikov Dekanije Žalec z županom Občine Žalec Jankom Kosom in
njegovimi sodelavci.
 Pater Vanči nadaljuje z blagoslovom domov v Petrovčah, gospod Tone pa
v Arji vasi, Rušah in Mali Pirešici.
 Mesec januar je posvečen verskemu tisku. Lepo bi bilo, da bi vsaka družina
bila naročena na kakšen verski časopis (Družino, Ognjišče, Prijatelja,
Magnificat itd. Se priporočamo!
 Priporočamo se za naročilo maš.
 Kip Fatimske Marije je na voljo za obisk pri družinah. Pridite po njega!
Jezus nima drugih rok razen naših, da bi lahko opravil svoje delo.
Mi smo Sveto pismo, ki ga javnost prebira. Mi smo Božje sporočilo, napisano
v dejanjih in besedah. Gospod, pomagaj nam, da bodo naši otroci našli pot
do Tebe!
6. 1.
NEDELJA
7. 1.
PONEDELJEK
8. 1.
TOREK
9. 1.
SREDA

Gospodovo razglašenje
Sveti trije kralji
Gašper, Melhior (Miha), Boltežar
Rajmund Penjafortski, duhovnik

8h
10h
18h

+ FRANC TURNŠEK
IN ALFONZ BRUMEC
ZA FARANE
+ MARIJA DOLAR
+ ALOJZ IN ANGELA
PERC

Severin Noriški, opat

7.30h + DRUŽINA HROPOT

Hadrijan, opat

18h

Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj

7.30h PT. M. B. IN SV. ŠTEFANU
ZA USLIŠANO PROŠNJO

Pavlin Oglejski II., škof

18h

12. 1.
SOBOTA

Tatjana (Tanja), mučenka

18h + KARMEN ZAJC

13. 1.
NEDELJA

Jezusov krst
Hilarij (Radovan), škof, cerkveni
učitelj

8h

10. 1.
ČETRTEK
11. 1.
PETEK

10h

+ VERICA GLASER

PT. M. B. ZA ZDRAVJE
+ KARLI ZUPAN, OBL.

V DOBER NAMEN
ZA FARANE
SEBASTJAN CESAR
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