Št. 52

4. ADV. NEDELJA

24. december, 2017

1. berilo: Davidovo kraljestvo bo večno.
Odpev: GOSPODOVE MILOSTI BOM NA VEKE OPEVAL.
2. berilo: Skrivnosti, od večnih časov zamolčane, so zdaj razodete.
ALELUJA. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.
ALELUJA.
Evangelij: Glej, spočela boš in rodila sina.
----------------------------------------------------------

The prophet Nathan assures David that his kingdom will be protected,
but it will not be his task to build the Temple.
St. Paul explains that God’s plan is for the Good News of Jesus to
reach out to the pagans as well.
Mary is chosen and she consents to be the mother of the son whose
throne will be established for ever, as foretold in the book of Samuel.


SVETE MAŠE
Nedelja, 8:30: ++ Jožef, Rozalija Časar, obl.; n. druž. J. Seliškar
24, 12. 10:00: ++ iz druž, Kožuh; n. druž. A. Starić :
Poned., 10pm ++ Štefan, Ana Kular; n. druž. F. Rogan
BOŽIČ 8:30: + Jožef Smodiš; n. A. Smodiš
10:00: + v čast Sv. družini; n. druž. M. Zevnik
Torek, 10am: ++ starši Horvat; n. druž. R. Horvat
Sreda, 8am: + Dorina Paladori; n. druž. I. Kreslin
Četrtek.
++ iz druž. Horvat; n. druž. I. Horvat
Petek,
++ iz druž. Rajtar; n. druž. I. Horvat
Sobota, 8:30: ++ Jožef; Joseph Zver; n. M. Zver
6pm: + Regina Ficko; n. druž. A. Ficko
Nedelja, 8:30: + Gizela Rogan; n. druž. F. Rogan
31, 12. 10:00: + Boris Madon; n. druž. H. Hoffmann



24. december – sveti večer
Kdor zares nekaj pričakuje, je podoben otroku, ki hrepeni po
nečem, kar so mu starši obljubili, ta lahko napravi za svoje besede
svetega Petra Damianija, ki jih je izrekel v na božični večer: “Končno
smo z odprtega morja dospeli v pristanišče, od obljube do nagrade,
od obupa do upanja, od dela k počitku”. Vendar pa je danes to živo
in globoko hrepenenje, pričakovanje pod vprašajem. Ali danes sploh
še po čem hrepenimo in kaj pričakujemo? Zdi se, da se je
razočaranje iz življenja preneslo tudi na naše duhovno področje.
Zato vsi lepo povabljeni, da se potrudimo – vsak posebej in vsi
skupaj -, da letošnji 24. december preživimo tako, kot je treba. Naj
bo to dan priprave, za posameznika in družino, na praznični božični
dan. Božič je praznik, edinstveni dogodek v zgodovini človeštva, ko
se je sam Bog sklonil k ljudem, da bi jih rešil iz njihovega žalostnega
stanja in jim odprl vrata v večno veselje.
Nedelja, 24. december: – Četrta adventna nedelja nam z
evangelijem ponovno pove, da je Bog izbral Marijo, jo obvaroval greha
in napolnil z milostjo. V moči vere in ob pomoči milosti je odgovorila
na angelovo sporočilo: “Zgodi se mi po tvoji besedi!” S tem odgovorom
je Marija sprejela Božjo ponudbo, izpovedala vero v Boga. Rečemo
lahko, da je po Marijini veri in ljubezni do Boga Jezus postal človek in
se je začelo Božje delo za naše odrešenje. Skrivnost, o kateri govori
današnji evangelij slavimo, ko molimo “Angelovo češčenje”.
Angel je pozdravil Marijo: “Zdrava, milosti polna,,,” Bog tudi nas
napolnjuje z milostjo. Apostol Pavel nam pove, da nam je dal “obilje
milosti”. Da je milost učinkovita v našem življenju, jo moramo vredno
prejeti in z njo sodelovati, Iskreno se zahvalimo Gospodu za milost in
naklonjenost, ko nam je dal doživeti ta čas. Saj tudi za nas velja, da smo
našli milost pri Bogu.
Najboljše darilo, ki ga za božič lahko damo Jezusu je čisto in
pripravljeno srce, da se more v njem naseliti Božja milost.

Maša polnočnice bo nocoj zvečer, 24. decembra, ob 10 uri;
jutri na božični dan bosta maši ob 8:30 in 10 uri.
ZAHVALA: – V spomin na rajno Marijo Logar so darovali za našo
cerkev: $150.00: druž. I. A. Terenta (Cal.): po $100.00: druž. A. Starič;
N.N.; $75.00: E. Seliskar; po $50.00: druž. F. Tkalec; A. Rebernak:
$20.00: druž. Goriup. Iskren Bog povrni za spomin in dar!
► Druž. I. Tkalec (St. Leon.) darovala za našo cerkev: $500.00. Bog
povrni za vaš dar.
Veselimo se iz vsega srca ter božično skrivnost širimo med drugimi.
Naša blagost naj bo znana vsem ljudem, saj je Gospod blizu. Tako
blizu nam je, da želi, da bi mu bili tudi mi blizu… Neizmerna ljubezen
Besede, ki je postala človek, prebivala ter še vedno biva med nami v
presveti evharistiji, naj bo ob božiču še posebno slavljena in hvaležno
priznana. – božji služ. Janez F. Gnidovec

