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-----------------------------------------------------------------------------------------IN BOŽIČ SE ZGODI!
Božični prazniki so pred nami. Morda se včasih
sploh ne zavedamo, kako velike stvari obhajamo v
teh prazničnih dneh. Čeravno smo se skozi
adventni čas trudili pripraviti na ta dogodek, se po
človeško gledano nikoli ne moremo dovolj
pripraviti na tako velike stvari, ki jih je Bog storil
za nas.
»Božiča se ne da narediti – božič se zgodi,
postane in je. Božič je Božji dar človeku. In božič
je, je bil in bo – četudi še niso očiščena vsa okna,
še nimamo vseh daril, še ni vsa pošta odposlana
ali pa v trgovinah ni več lososa … Z vsemi našimi nakupi, izbranimi meniji,
skrbno pripravljenimi darili in z vsemi našimi pripravami božiča ne moremo
narediti – božič se zgodi. In to je največje darilo, ki nam je v teh dneh podarjeno.
In ta, ki nam to podarja, ni kar nekdo – to je sam Bog osebno. Brez njega tega
praznika sploh ne bi bilo. Pa še to: ta praznik je popolnoma neodvisen od vsega
našega »cirkusa«. Božič je tudi brez tega. Nobenih pogojev, dokazovanja, nobene
dovršenosti. Ne zamenjujmo vzroka in posledice!
Posledica je vse to, kar smo naredili iz praznika in teh adventnih tednov. Včasih
se nam lahko že zgodi, da pozabimo na pravi vzrok – in po možnosti živimo celo
v napačnem prepričanju, da praznik postane praznik šele takrat, ko sami vse
postorimo. Bog je postal človek – to je bilo in je in bo. Božič je bil in je in bo!
Nekdo nam je rekel DA brez »če« in »toda«. Nekdo nas tako ljubi, da ne počaka,
da vse opravimo – ampak nam pride preprosto naproti. Nekdo pride v naše
človeško bivanje, v naše male in velike skrbi, naše strahove, upanja, v naš
vsakdan. Veliki, močni, vsemogočni Bog, se tako poniža, da pride v naše
omejeno, malenkostno in pogosto nemočno življenje. Tako Bog postane človek,
postane celo otrok.« (po: A. Schwarz, Moj resnični božič)
Bog se nam daje, se za nas razdaja, in to povsem zastonj. Odprimo mu pot do svojega
srca, pustimo mu, da ga ogreje s toplino svoje ljubezni, da ga napolni s svojo
neizmerno dobroto in razžari s svojim usmiljenjem. Če bo naše srce polno Boga, bo

lahko tudi na ljudi okrog nas izžarevalo ljubezen, dobroto in usmiljenje. Marsikdo v
naši bližini, ki je osamljen, bo v prihajajočih prazničnih dneh potreboval še več naše
topline, naše bližine, ljubezni in pozornosti. Bog se rojeva na ta svet za vse.
Pomagajmo mu priti tudi do tistih, ki se težje odprejo delovanju Božje milosti; do
tistih, ki so jih težke življenjske razmere privedle do tega, da so začeli v Boga
dvomiti; do tistih, ki živijo v zagrenjenosti ali se jim zdi, da je svet nanje pozabil;
pa tudi do tistih, ki so se od Boga oddaljili zaradi splošnega prepričanja današnje
družbe, da Boga ne potrebujemo. Naj tudi na vrata njihovih src ljubeznivo potrka
novorojeni Jezus.
Tudi v prihajajočem novem letu imejmo srca odprta za Boga, da bodo lahko v ta
svet izžarevala Božji sijaj in njegovo ljubezen ter bomo tako postali blagoslov za
mnoge.
župnik Drago
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BRANJE BERIL
NEDELJA
1. 1. 2017

NEDELJA
8. 1.

NEDELJA
15. 1.

7.30
10.00

Peter Gačnik
Franci Kramar
družina Šmuc
Janez Stražišar

Ivana Kramar
Katja Jeršin
Aleš Strajnar
10.00
Zala Kogoj
Barbara Gačnik
7.30
Gašper Kranjec
Špela Trdan
10.00
družina Drole
7.30

NEDELJA
22. 1.

NEDELJA
29. 1.

NEDELJA
5. 2.

7.30
10.00
7.30
10.00
7.30
10.00

Manca C.
Jože Okorn
Milena Stražišar
Tadej Sajovec
Anka Gačnik
Ivanka Kramar
Tadeja Komac
Maja Giovani
Matevž Jeršin
Franci Kramar
Darko Kogoj
Marija Jakič

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
1. 1.

8. 1.

Želimlje

Jožica Šterbenc,
Marija Kramar

22. 1.

Smrjene

Petra Pavlin, Maja
in Boštjan Pogač,
Alojzija Kramar

Želimlje

Ivanka Dobravec,
Štefka Podlogar,
Albina, Katja
Šmuc

5. 2.

Smrjene

Milka Levec, Mira
Žužek, Milena
Stražišar

* V zimskem času, ko bodo maše med tednom v kapeli, bi cerkev poskusno čistili
in krasili na 14 dni.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Zvezda, ki je trem modrim kazala pravo smer,
je bila svetloba samega Boga, edinorojenega.
Zahvaljen za njene utrinke, ki padajo na našo pot,
da te lahko najdemo nebogljenega v Betlehemu
in zasramovanega na Kalvariji.
Ne zapuščaš nas samih, ko odhajamo v svoj vsakdanjik.
Kot trije modri se vračamo po drugi poti, da nas ne bi zatekle
zmote, da bi ohranili v spominu tvojo podobo
in svetlobo Božje zvezde.
(po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih mašah – leto A)
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JEZUSOV KRST
Krstni blagoslov otroka, ki kliče Božji blagoslov na celotno
naše življenje:
Usmiljeni Bog naj te blagoslavlja. Naj te vedno varuje s svojimi
rokami. Naj te spremlja na vseh poteh, vedno in povsod naj te
obdaja s svojo ljubečo in zdravilno bližino. Bog naj te
blagoslavlja in varuje. Nad teboj naj sije njegov ljubeči pogled, da
bo v tem svetu žarel tudi tvoj obraz in bo razširjal nekaj tega
sijaja, ki si ga bil deležen pri krstu.
Bog naj blagoslavlja vse, kar boš vzel v roke, da bo prinašalo blagoslov tebi in drugim.
Bog naj blagoslavlja tvoje poti, da bi postale poti miru in sprave.
Bog naj blagoslavlja tvoje misli in te napolnjuje s hvaležnostjo za vse, kar ti podarja.
Bog naj blagoslavlja tvoja čustva in naj ti da občutiti skrivnost Božje ljubezni, ki te obdaja in
je v tebi kot vir blagoslova za ljudi.
Naj te blagoslavlja in varuje dobri in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
(Anselm Grün, Bagoslavljam te)
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NAPOVEDNIK
• V dneh po božiču vas bodo obiskali koledniki. Dnevi obiska kolednikov po posameznih
vaseh bodo pravočasno oznanjeni v cerkvi in na spletni strani.
• Nedelja, 29. 1., pri maši ob 10.00 se bomo spomnili svetega Janeza Boska, očeta in prijatelja
mladih. Pri maši bodo sodelovali otroci.
• Blagoslov družin in domov: Kot je v navadi, vas bo tudi ob letošnjem božiču obiskal župnik
in blagoslovil vaše družine in domove. Glede na to, da sta letos božič in novo leto na nedeljo,
tako dva praznična vikenda ne prideta v poštev za obiske. Okvirni spored obiskov po vaseh je
sledeč: Želimlje: 26. 12. popoldne in 31. 12. dopoldne, nekaj pa tudi ob popoldnevih med
tednom; Smrjene: 2. 1. in 7. 1; Gradišče: 8. 1. popoldne in Vrh: 14. in 15. 1. S tistimi, ki jih ne
bom uspel obiskati ob naštetih terminih, se bom dogovoril za drug termin.
Obiskal bom tiste družine, ki so na seznamu iz preteklih let ali pa so ali pa še bodo izrazili
željo. Če bom koga izpustil ali če kdo želi obisk na novo, naj to sporoči na 064 222 555 ali na
elektronski naslov: drago.sencur@gmail.com. Če bo le čas dopuščal, bom z veseljem obiskal
vsako družino.
******************************************************************************************

V cerkvi pozdravljamo nove člane: Ines Lenarčič (Vrh), Erik in Aleks Cvetković
(Gradišče)

SVETE MAŠE
dan
po 26. 12.
to 27. 12.
sr 28. 12.
če 29. 12.
pe 30. 12.
so 31. 12.
ne 1. 1. 2017
po 2. 1.
to 3. 1.
sr 4. 1.
če 5. 1.
pe 6. 1.
so 7. 1.
ne 8. 1.
po 9. 1.
to 10. 1.
sr 11. 1.
če 12. 1.
pe 13. 1.
so 14. 1.
ne 15. 1.
po 16. 1.
to 17. 1.
sr 18. 1.
če 19. 1.
pe 20. 1.
so 21. 1.
ne 22. 1.
po 23. 1.
to 24. 1.
sr 25. 1.
če 26. 1.
pe 27. 1.
so 28. 1.
ne 29. 1.

ura/kraj
7.30
10.00
19.00
Gradišče
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
8.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

mašni namen
- za zdravje
+ Janez in Frančiška Železnikar
+ Marica Kogoj
- v zahvalo
+ Rene Krnc
- za zdravje, za Božje varstvo in blagoslov
- v zahvalo za vse prejete dobrote
- živi in ++ farani
+ Ana Garvas
- za Justi
+ Branko Čelig, ob r.d.
+ Stane Lunder
+ Marija Žmuc
+ duh. Stanislav Perčič
+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši
- živi in ++ farani
+ Marija in Tone Skuk
+ Neža Perhaj, obl.
+ Branko Merc
+ Ivica Novaković
+ Marija Fink, obl.
+ Frančiška Vesel in njeni starši
+ Ana Garvas (d. sin Brane)
- po namenu v zahvalo
- živi in ++ farani
- po namenu
+ Jože Vodušek
+ Lojzka Šuštar
+ starši Zakrajšek in Jelka Marinšek
+ Frančiška Traven, obl.
+ Ana in Jože Lovšin in njuni starši
- živi in ++ farani
++ farani, sorodniki, prijatelji, znanci
+ Ana Garvas (d. Jože Mehlin)
+ Marija Giovani, obl.
- po namenu
++ starši Jamnik
+ Jože in Gabrijela Grm
- živi in ++ farani
++ starši Adamič

