Št. 53

SVETA DRIŽINA

31. december, 2017

1. berilo: Dedič bo tvoj lastni sin.
Odpev: GOSPOD SE SPOMINJA SVOJE ZAVEZE.
2. berilo: Abrahamova, Sarina in Izakova vera.
ALELUJA. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom
po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po
Sinu. ALELUJA.
Evangelij: Otrok je rastel in bil vedno bolj poln modrosti.
----------------------------------------------------------

Abraham’s faith meant nothing without Sara. Faith is personal but not
solitary. Faith is strengthened in community.
In the letter to Hebrews we hear that faith bears fruit by merging with
the faith of other believers.
Love is never without sorrow in the world. Mary rejoised in the love of
her child; but she would also know sorrow.


SVETE MAŠE
Sobotja, 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:
6pm: v zahvalo in za župljane
Poned., 8:30: + Angela Krže; n. M. Logar
1.. 1. 10:00: ++ Jožef, Rozalija Časar; n. druž. J. Časar
Torek,
+ Emilija Koumar; n. N.
Sreda,
++ Martin. Ivan Kolarič; n. T. Kolarič
Četrtek, 9:30am + Jožef Magjar; - pogrebna
Petek, 6pm: + Vera Kranjec; n. M. Tompa
Sobota, 8:30:
6pm: + Jožef Magjar; n. druž. J. Magjar
Nedelja, 8:30: + Marija Logar; n. A. Rupnik

7, 1. 10 :00:

+ Regina Hozjan, n. druž. I. Horvat



Dete Jezus Bog v Sveti družini ni prejemal samo materinske ljubezni, ki je prihajala
iz srca njegove Matere, svete Marije, temveč je prejemal veliko skrb in starševsko
ljubezen, ki je prihajala iz srca svetega Jožefa, njegovega krušnega očeta. Sveta
Družina je po odločitvi Boga postala družina z osebo svetega Jožefa.
Nedelja, 31. december: – Ko se naš pogled ustavi ob jaslicah,
se pred nami počasi riše pot svete družine in neverjetna logika Boga,
ki želi s svojim zgledom oblikovati naše družine, naše skupnosti in
naše domove. Misel se ustavi ob Božjih načrtih: Bog v družini in
Božji načrt za naše življenje. Nekaj misli ob the načrtih.
Bog postane otrok. Ste si kdaj predstavljali, da imate vi sami v
svojih zrelih letih željo, da svetu sporočite nekaj pomembnega? No,
če smo bolj skromni, npr. da bi radi povedali svojemu bližnjemu
nekaj zelo pomembnega. Bog, ki je po človeško gledano že odrasel, si
za sporočilo nadene podobo otroka. Za trideset let se zavije v molk.
Trideset let njegovega odraščanja in zorenja gre na videz skoraj v
prazno. Razen treh odlomkov iz njegovega otroštva, o njem ne vemo
ničesar.Trideset let si privošči Bog kot ogrevanje, kot pripravo za
nekaj let intenzivnega sporočanja. Potrpljenje in vztrajno zorenje je
prvo, kar nam Bog sporoča v sveti družini. V družini se vse dogaja
počasi, s potrpljenjem in željo po rasti. To ni spanje, ampak vztrajno
zorenje za cilj, ki ga je zarisal Bog.
Bog zaupa človeku. Toliko razočaranj je že doživel Bog v Davidovi
hiši, a ni nehal zaupati v človeka. Zaupal se je Mariji in Jožefu,
zaupal je, da bo v družini lahko odrasel in prinesel na svet veselje in
mir. Zaupanje v človeka, tudi po razočaranjih, je drugi temelj
družine, ki jo odkrivamo v jaslicah.
Bog za svojo pot izbira presenečenja in revščino. Marija je rodila
očitno v presenečenju. Seveda je pričakovala rojstvo, a jo je le to
presenetilo. Roditi je morala na robu mesteca Betlehem v
pastirskem bivališču med živino. Bog vedno preseneča. Bog nas
preseneti, ko nekaj slabega obrne lahko v dobro ljudem. Tako more

revščina človeka popeljati na pot dobrote. Presenečenja so običajna
pot vsake družine, pa tudi revščina – takšna ali drugačna – jo vedno
spremlja. Bog je vse to blagoslovil in preseneča s svojo ljubeznijo.
BOŽJA MATI MARIJA – NOVO LETO – SVETA praznik:
– Jutri, v ponedeljek bo prvi dan leta 2018 – NOVO LETO. Ta dan
obhajamo praznik Svete Božje Matere Marije in svetovni dan
molitev za mir. Prosimo Marijo, kraljico miru
- V nedeljo, 7. januarja, bo druga nedeljska maša v angleščini.
Obvestite in povabite predvsem mlajše!
- On Sunday, January 7, second Mass in English. Please, notify and
invite younger members and encourage them to come to take part at
least at the English Mass.

