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NEDELJA SVETA DRUŽINA       -    blagoslov vina šentjanževca  

27.12.  

 

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30  na Pernovem za +Poldeta Koštomaj in Štoberjevo Nežko,obl. 

ob 10h   za +Ivanko Žolnir, obl.                       

Ponedeljek Nedolžni otroci                   

28.12.                 ob 18h   za +Pavlo Grobelnik                                   

Torek Tomaž Becket                              

29.12.          ob 7h     za +Geliko in Ivana Videnšek  
ob 15h   maša in pogreb +Antona Štefančič  

Sreda Feliks                                       

30.12.                                                   ob 7h     za +Marijo in Vinka Ramšak, obl.        

Četrtek Silvester, papež                                   

31.12.           ob 7h     za vse dobrotnike cerkve in župnije  

Petek MARIJA, BOŽJA MATI – NOVO LETO                                

01.01.2016 ob 10h    za +Ferdinanda Videnšek, obl.  
ob 16h   na Pernovem  za +Mirka Šuper     

Sobota Bazilij in Gregor Nacianški                                        

02.01.          ob 7h     za +Anico Grebovšek                     

NEDELJA 2. PO BOŽIČU                                                  

03.01. 

 
  

ob 7h     za farane                                                                        
ob 8.30  na Pernovem  za +Antona Štefančič, osmina 

ob 10h  za +Vebrove starše ter sina Martina in Ivana, obl. 
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Mnogi starši se kar ne morejo sprijazniti z dejstvom, da morajo otroci začeti stopati po lastni poti, in 
jih hočejo še kar naprej priklepati nase. Ta skušnjava je še posebej velika za matere, ki težko 
dejstvo, da otrok v tem obdobju ne potrebuje več toliko materinskega pokroviteljskega varstva, ampak 
da bolj potrebuje mater kot svetovalko, zaupnico in razumevajočo prijateljico. Ko hočejo otroka (to se 
še posebej izrazito pokaže v odnosu do sinov) v nagonski sebičnosti za vsako ceno obdržati zase, v 
odvisnosti od sebe, navadno otroka le še bolj izgubljajo. S tem take matere same sebi in otroku 
povzročajo še večje trpljenje. Če jim v tej težnji pri sinu uspe obdržati oblast nad njim, pa ga naredijo 
za »duševnega invalida«, nesposobnega za soočanje s problemi odraslega človeka in z življenjem v 
drugi, zakonski in družinski skupnosti. 
Naloga staršev tako je, da otroke vzgojijo za samostojnost, za njihovo 
lastno življenje, ne pa, da jih navezujejo nase. Otroci niso lastnina 
staršev, so Božji dar, dan staršem zato, da jih vzgojijo ter jim pokažejo 
njihovo lastno pot v življenje. Samo na ta način lahko starši v polnosti 
izpolnijo svoje poslanstvo in svojo nalogo, da so »Božji namestniki in za 
Bogom največji dobrotniki«, kakor pravi katekizem. 
 

                                                                                                                                 Po: J. Kužniku 

 

 

 

 

 
 

Po treh dneh so ga našli 
 v templju, ko je sedel  

sredi učiteljev, jih poslušal 
ter povpraševal.  

In vsi, ki so ga slišali,  
so strmeli nad  

njegovo razumnostjo in  
njegovimi odgovori.  

Ko so ga (starši) zagledali, 
so se zavzeli in  

njegova mati mu je rekla:  
»Otrok, zakaj si  

nama to storil? Glej,  
tvoj oče in jaz sva te  

žalostna iskala.«  
In rekel jima je:  

»Kaj sta me iskala?  
Ali nista vedela,  

da moram biti v tem, 
kar je mojega Očeta?« 

 

(Lk 2,46–49) 



 

 

 

 

 

 

PRED NAMI JE NOVO LETO …  

 
 
 
 
 
 
 
Ljubi moj slovenski kristjan! 
 

Naj se ti najprej opravičim, ker te bom tikal. Ampak ko je v meni 
dozorela odločitev, da ti pišem, in ko sem sedel za računalnik, se 
mi je vikanje zazdelo puhlo in formalno. Saj se vendar poznava! 
Res ne zahajava v isto cerkev, a vendar pripadava isti Cerkvi, 
res velikokrat ne slišiva istih stvari, čeprav poslušava isto Božjo 
besedo, in tudi ne vidiva vedno istega, čeprav gledava isto. Si pa 
moj brat oziroma sestra v Kristusu. V istem Kristusu, vsaj o 
tem, upam, da ni dvoma. 
Novo leto trka na vrata in k »staremu« bo nepreklicno treba 

postaviti piko. Upam, da si preživel »decembrske praznike«, kot se po novem reče adventu, in da, četudi si 
zapravil zadnji drobiž, ki si ga ubranil pred recesijo, nisi zapravil zadnje trohice pameti in ti je vsaj za 
trenutek uspelo ujeti Jezusov pričakujoči pogled iz jaslic. In ko sem že pri jaslicah, te prosim oziroma rotim, 
nikar jih še ne pospravi. Pusti jih, po stari krščanski navadi, stati do svečnice, saj boš šele tedaj, ko bodo 
trgovci in župani pogasili svoje luči, lahko v miru zrl v tiho Luč, ki je (ponovno) prišla na svet! Pridruži se 
trem kraljem (oziroma modrim, kot jih modro imenuje Sveto pismo) in ob zlato, miro in kadilo položi tudi 
svoj dar: žalost ali radost, bedo ali bogastvo, bolečino ali veselje …, kar pač premoreš. In ne odlašaj z 
obiskom, ker bodo trgovci rdeče debeluharje v izložbah kaj hitro zamenjali z drugimi maškarami. Ali je 
morda prej na vrsti valentinovo? Saj ni pomembno … Kar zmrazi me, ko pomislim, koliko prešuštev in 
drugih nečistovanj se bo zgodilo pod krinko in »žegnom« svetega Valentina! Res je, da smo kristjani v 
začetku svoje zgodovine poganom prevzeli praznike in običaje, jim dali novo vsebino in jim vdihnili dušo, a 
hudo res je tudi, da si sedaj novodobni in sodobni pogani krščanske praznike jemljejo nazaj. Predvsem pa jim 
kradejo dušo! Predragi brat, sestra, bova to mirno gledala?!?  
Če kaj, potem ti v prihajajočem letu iskreno želim blagoslova in zdrave pameti! 
 

                                                                                                                                                                                 Po: G. Čušin, Ognjišče 01/10 

 

 

 

 

 


