24. 12. 2017

št. 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------DETE NAM JE ROJENO
»Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je
na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec,
Močni Bog, Večni Oče, Knez miru.« (Iz 9,5) To so
besede preroka Izaija, s katerimi napoveduje
obljubljenega Odrešenika, in jih bomo brali pri
božični polnočnici. Pastirji preprosto odkrijejo, da
»dete nam je rojeno«, in razumejo, da se vsa ta slava,
vse to veselje, vsa tista luč strnejo v eni sami točki, v
tistem znamenju, ki jim ga je nakazal angel: »Našli
boste dete, v plenice povito in položeno v jasli«. To
je vedno znamenje, po katerem najdemo Jezusa. Ne
le tedaj, ampak tudi danes. Če hočemo praznovati
pravi Božič, se zazrimo v to znamenje: krhka
preprostost malega novorojenca, nežnost njegovega
ležanja, milina plenic, ki ga ovijajo. Tam je Bog.
Pustimo, da nas otrok iz jasli izzove, pustimo pa se izzvati tudi otrokom, ki danes niso
položeni v zibko in jih ne božata materina in očetova ljubezen, ampak ležijo v umazanih
»zasilnih jaslih«: v podzemnih zakloniščih, da bi se rešili pred bombardiranji, po
pločnikih velemest … Pustimo se izzvati otrokom, ki jim ne pustijo, da bi se rodili,
otrokom, ki jokajo, ker ni nikogar, ki bi potešil njihovo lakoto, otrokom, ki v rokah ne
držijo igračk, ampak orožje.
Skrivnost Božiča je luč in slava, ki izziva in pretresa. Je skrivnost upanja in žalosti
obenem. S seboj prinaša okus žalosti, ker ljubezen tolikokrat ni sprejeta, ker je življenje
zavrženo. Tako se je zgodilo že Jožefu in Mariji, ki sta našla zaprta vrata in sta položila
Jezusa v jasli, »ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.« Jezus se je rodil zavrnjen od
nekaterih in v brezbrižnosti mnogih. Tudi danes lahko obstaja taka brezbrižnost, ko
postane Božič praznik, kjer smo glavni mi, ne pa On, ko luči trgovine zasenčijo Božjo
luč, ko se poganjamo za darili in ostajamo brezčutni za odrinjene na rob.
Toda Božič ima predvsem okus po upanju, ker kljub naši temi Božja luč sije. Njegova
nežna luč ne plaši. Bog, ki je zaljubljen v nas, nas privlači s svojo nežnostjo, ko se med
nami rodi ubog in krhek, kot eden od nas. Rodi se v Betlehemu, kar pomeni »hiša kruha«.
Videti je, da je s tem hotel reči, da se rojeva kot kruh za nas. Zaživi, da bi nam dal svoje
življenje; prihaja na naš svet, da bi nam prinesel svojo ljubezen. Ne prihaja, da bi goltal
in ukazoval, pač pa da bi hranil in služil.
To so v tisti noči razumeli pastirji, ki so bili med obrobnimi tistega časa. Toda v Božjih
očeh ni nihče odrinjen na rob; prav oni so bili božični povabljenci. Kdor je bil prepričan

vase, samozadosten, je ostal doma med svojimi stvarmi; pastirji pa so pohiteli in se niso
obotavljali. Tudi mi se ob božičnih praznikih pustimo izzvati in poklicati Jezusu, pojdimo
k njemu z zaupanjem, začenši s tem, v čemer se čutimo odrinjene na rob, začenši s
svojimi omejenostmi, začenši s svojimi grehi. Pustimo, da se nas dotakne nežnost, ki
rešuje. Približajmo se Bogu, ki se bliža, ustavimo se in si poglejmo jaslice, zamislimo si
Jezusovo rojstvo: luč, mir, največje uboštvo in zavrnjenost. Vstopimo v resnični Božič s
pastirji, prinesimo Jezusu to, kar smo, svoje obrobnosti, svoje nezaceljene rane, svoje
grehe. Tako bomo v Jezusu okusili pravega duha Božiča: lepoto ljubljenosti od Boga. Z
Marijo in Jožefom stojimo pred jaslimi, pred Jezusom, ki se rojeva kot kruh za moje
življenje. Ko zremo njegovo ponižno in neskončno ljubezen, mu preprosto recimo: hvala,
ker si storil vse to zame. Povzeto po: Radio Vatikan; Homilija papeža Frančiška pri polnočnici 2016.
Naj Božja luč, ki z Jezusom prihaja na zemljo, sije v srcih vseh ljudi tudi v prihajajočem
novem letu.
župnik Drago
*****************************************************************************************

MODRI V DANAŠNJEM SVETU
O nadvse sveti in modri možje! Ko ste vkorakali v Jeruzalem in spraševali o novorojenem
kralju, se je vznemiril Herod in »ves Jeruzalem z njim« (Mt 2,3). In tudi danes bi brez dvoma
povzročili precej vznemirjenja. Ne zaradi razkošne oprave, zaradi katere vas je ljudska
domišljija naredila za kralje. Tudi ne zaradi spremstva kamel in velblodov! Tako kot nekdaj v
Jeruzalemu ljudje niso nič vedeli o Odrešeniku, tako danes ljudje nič nočejo vedeti o Njem!
Že sama misel na Boga ljudi vznemiri, kaj šele, če kdo o Njem spregovori na glas. Ampak je
hecno, in vi trije, ki ste trije modri, se boste brez dvoma nasmejali, da človek, ki se deklarira
za ateista ter potemtakem trdi, da Boga ni in da vanj ne verjame, trepeče ob vsaki omembi
Njegovega imena, Njegove podobe pa se boji kot hudič križa, če mi dovolite še malo
dobesednega humorja! Gre res le za striktno upoštevanje ločitve Cerkve od države ali pa je po
sredi strah, da ta, ki ga zanikuje, vendarle je?
In kar se tiče ločitve … Splošno znano je, da Cerkev ločitve ne pozna in je ne prizna, in ko se
je poročila z državo, je bilo to za zmeraj! Tisti, ki bi se Cerkve radi znebili in ki toliko tulijo o
ločitvi, bi pravzaprav morali dokazati ničnost zakona. Pa žal ne bo šlo, ker je bil zakon že
izvršen! Na koruzništvo pa Cerkev ne bo pristala! Oh, jaz
tako hudomušen, vi pa tako modri …
Upam pa, da vam v vaši modrosti ne bo prišlo na misel, da
ustanovite svojo versko skupnost ali svetovnonazorsko
združbo, če ste že ravno trije, kar bi zadostovalo za
zakonsko ustanovitev. Če pa bi do tega prišlo, mi prosim,
javite, saj od srca rad pripadam Skupnosti, ki ima toliko
modrosti in ponižnosti, da poklekne pred Bogom! Pa
srečno pot! In oglasite se še kdaj s svojimi darovi modrosti
tudi pri nas! Po: Gregor Čušin – Na tretji strani
*****************************************************************************************

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Četrtek, 4. 1., srečanje članov župnijske Karitas ob 19.30.
• Obisk kolednikov: v dneh okrog praznika Svetih treh kraljev vas bodo obiskali
koledniki. Termini obiska kolednikov po posameznih vaseh bodo oznanjeni kasneje in
objavljeni na spletni strani župnije.

• Sreda, 10. 1., po sv. maši v župnišču srečanje ob čaju in knjigi odraslih bralcev za
Slomškovo bralno priznanje.
• Četrtek, 11. 1., srečanje članov ŽPS ob 19.30.
• Ponedeljek, 15. 1., ob 19.30, molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega zavoda.
• Blagoslov družin in domov: Kot je v navadi, vas bo tudi ob letošnjih božičnih praznikih
obiskal župnik in blagoslovil vaše družine in domove. Glede na to, da je družin veliko,
primernega časa za obisk med prazniki (sobota in nedelja, ko so družine večinoma doma)
pa malo, se bo letos čas blagoslovov nekoliko razširil in ne bo vezan zgolj na obdobje
praznikov. Večji del družin bom poskušal obiskati po spodaj navedenem razporedu, vse
ostale pa kasneje, oziroma ob drugih terminih.
Okvirni razpored obiskov po vaseh je sledeč: Želimlje: 26. 12. popoldne in 30. 12., ;
Smrjene: 2. 1. in 6. 1; Gradišče: 7. 1. popoldne in Vrh: 13. in 14. 1.
Če kdo želi obisk duhovnika 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.
*****************************************************************************************

BRANJE BERIL
NEDELJA
7. 1.

NEDELJA
14. 1.

NEDELJA
21. 1.

Katja Jeršin
Franci Kramar
Aleš Strajnar
10.00
Nataša Traven
Manca C.
7.30
Jože Okorn
Janez Stražišar
10.00
Majda Končan
Ivanka Kramar
7.30
Primož Gačnik
Breda Strajnar
10.00
Damjana Giovani
7.30

NEDELJA
28. 1.

NEDELJA
4. 2.

7.30
10.00
7.30
10.00

Matevž Jeršin
Anka Gačnik
Darko Kogoj
Marija Jakič
Gašper Kranjec
Manca C.
družina Trdan
Marija Sajovec

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
7. 1.

21. 1.

Smrjene

Tončka Kadunc, Tina
Garvas Levičnik,
Marija Knez

Želimlje

Anita Glinšek, Irena
Intihar, Jelka Podlogar

Mateja Ozmec,
družine Pučnik,
4. 2.
Želimlje
Glavač, Prijatelj in
Boh
V zimskem času, ko je sveta maša med
tednom v kapeli, cerkev čistimo in
krasimo na 14 dni.

*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 25. 12.

ura/kraj
0.00
7.30
10.00

mašni namen
- po namenu
- živi in ++ župljani
+ Ana Garvas (d. sestra Angela z družino)

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

7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

+ Ana Virant (d. domači)
+ Frančiška Traven
+ Janez Pibernik (d. mama Zalka)
+ Amalija Golob (d. Stanka Dolšak, Vintarje)
++ Zadravec in Lobnig
+ Stanislava Jamnik (d. vaščani Vrha)
- živi in ++ župljani
- v zahvalo za vse prejete dobrote v preteklem letu
+ Ana Virant in starši ter bratje Virant
+ Milena Jurkovič
+ Branko Čelig
+ Branko Merc
- za duhovne poklice
+ Jože Hribar
+ duhovnik Stanislav Perčič
+ Janez Lobnig
- živi in ++ župljani
+ Neža Perhaj, obl.
++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci
- po namenu
+ Amalija Golob (d. Marija in Marjeta Marolt)
+ Stanislava Jamnik
+ Pavle Trdan in za zdravje v družini
+ Ana Virant ter starši in bratje Virant
- živi in ++ župljani
+ Marija Fink, obl.
+ Ana Garvas (d. nečaki Rado, Ani in Joži)
+ Silva in Jože Rački
+ Janez Pibernik (d. družina Peterlin)
+ Jože Jakopin
- v zahvalo
- živi in ++ župljani
+ Frančiška Traven, obl.
+ Ana Virant (d. vaščani Vrha)
+ Slava Strajnar
+ Amalija Golob, obl. (d. družina Strle z Iga)
+ Marija Giovani, obl.
- v zahvalo za zdravje
- živi in ++ župljani
+ Pavlinka Novak

Na spletu nas najdete na http://zelimlje.donbosko.si/.

