NEDELJSKI
EVANGELIJ
Mt 1, 18-24
NEDELJSKI
EVANGELIJ

ŽUPNIJA TOMAJ

OZNANILA ZA: TOMAJ AVBER in KAZLJE
4 ADVENTNA NEDELJA

NAŠ BOG JE ČLAN NAŠEGA RODU
Bogoslužje današnje maše je polno veselja, zadržane radosti, take, ki je trajna in po kateri nas
nikoli ne boli glava. Ta radost je zakoreninjena v Bogu. Božja beseda današnje maše močno
poudarja resnico: naš
Bog je Emanuel - Bog z
nami, član našega rodu,
ki je prišel na svet po
naravni poti. Bil je rojen
iz matere, in sicer
najboljše, kar jih je videl
ta naš svet. Spočet je bil
na čudežen način; to
resnico lahko dojame le
tisti, ki ima pred
skrivnostmi življenja
spoštovanje. V spevu
med berili psalmist
sprašuje: "Kdo pojde na
Gospodovo goro, kdo bo
stal na njegovem svetem
kraju?" Božja modrost
mu narekuje odgovor: "Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, kdor svoje duše ne obrača k
praznim stvarem."
Kartuzijani so eden najstrožjih redov v Katoliški cerkvi. Ustanovil jih je sv. Bruno v 11. stoletju v
Franciji, kmalu potem pa so se naselili tudi pri nas v Pleterjah, kjer kartuzijanski samostan
stoji še danes. Značilno za ta red je, da med seboj ne govorijo, ampak svoj dar govora
uporabljajo za skupno molitev. K molitvi se zberejo tudi vsako noč od polnoči do dveh. Mnogi
si mislijo: "Ubogi!" Bolj upravičeno bi oni rekli: "Ubogi ste vi, ki vas skrbi in vznemirja toliko
stvari, ki so minljive, pozabljate pa na glavne!"
Mi nismo kartuzijani in nam ni treba vstajati opolnoči, da bi šli molit. Za nas je Jezus predvidel
drugačen življenjski red: moliti vedno, moliti z besedami, da ne pozabimo, čigavi smo in za
koga smo ustvarjeni, predvsem pa moliti z deli, z življenjem. Bog je navzoč sredi našega
življenja, lahko ga srečamo po vseh ulicah in poteh, po stanovanjih, povsod, kjer živijo ljudje.
Veroučnih srečanj do 12.januarja ni predvidenih.
Za dobro voljo:
1. Večerna molitev petletnega dečka: “Ljubi Bog naredi iz mene dobrega otroka, saj vidiš, da
očetu in mami to pri najboljši volji ne uspeva!”
2. “Mama, kdo je pravzaprav ta mož, ki pri nas prenoči, vsako jutro pride v našo kuhinjo,spije
dve skodelici kave, stalno gleda v telefon, nekaj brunda predse in potem spet odide?” - “Ja,
dragi moj otrok, to je vendar naš očka!”
3. Župnik pri maši za otroke: “Naj dvigne roko, kdor bi rad šel v nebesa!… No, Marko, kaj pa
je s tabo? Ti nisi dvignil roke.” “Ne smem. Mama mi je rekla, da moram iti iz cerkve
naravnost domov.”
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Njen mož Jožef
je bil pravičen in
je ni hotel osramotiti,
zato je sklenil,
da jo bo skrivaj odslôvil.
Ko je to premišljeval, glej,
se mu je v sanjah prikazal
Gospodov angel in rekel:
»Jožef, Davidov sin,
ne boj se
vzeti k sebi
Marije,
svoje žene;
kar je
spočela,
je namreč
od Svetega
Duha.
Rodila bo
sina
in daj mu
ime Jezus,
kajti on bo
svoje
ljudstvo
odrešil
grehov.«
(Mt 1,19–22)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Za rojstvo sta vedno potrebna dva, oče
in mati. Jožef je Marijin zaročenec, ona
pa pričakuje otroka. Ker ta otrok ne bo
njegov, premišljuje, kako naj ravna ; za
nezakonsko nosečnost je bilo po
judovski zakonodaji za žensko
predvideno kamnanje. Toda Jožef
Marijo ljubi, zato si ne more
predstavljati, da bi jo pobili s
kamenjem. Rad bi živel pravično, tudi
po judovskih zakonih, vendar ne tako,
da bi bili ti zakoni nad vsem. Tudi do
Marije bi rad bil pravičen, zato po
premisleku sklene, »da jo bo skrivaj odslovil«.
V to zelo človeško razmišljanje poseže Gospodov angel. Prikaže se mu v sanjah in mu razloži,
česar Jožef s svojo pametjo ne more razumeti. »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi
Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime
Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov« (Mt 1,20). Otrok ni njegov, spočet je od
Svetega Duha, je Božji otrok.
Otrok nikoli ni očetova last; očetova naloga je le, da mu da ime. Z imenom pa mu izroči
rodovno zgodbo njegovega življenja. Oče otroka oblikuje; iz njega lahko izvabi to, kar je Bog
položil vanj, z imenom, z načinom, kako ga nagovarja in vzgaja.
Jezusovo rojstvo izpolni napoved preroka Izaija: »Glej, devica bo spočela in rodila sina in
imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami« (Mt 1,23). V Jezusu bo z nami
in v nas sam Bog. Nikoli več ne bomo sami. To enkratno dejanje, ki ga je Bog storil z
Jezusovim rojstvom, ko je sam postal človek, osvetljuje tudi naše življenje. Rojstvo otroka ni
samo človeško dejanje – vedno je tudi Božji dar. Vsakemu otroku obljubi, da ga bo spremljal.
Tako nam Bog z otrokom vedno podarja svojo ljubezen in je z njim navzoč med nami.

Spletna povezava za predzakonski tečaj v Tomaju: http://kp.rkc.si/pnz

23.12.2019
PONEDELJEK
24.12.2019
TOREK
SVETI VEČER

KAPELA
KAZLJE

20.00

✞✞ MARIJA in BERNARD KOCJAN, Kazlje 45

AVBER

21.30

✞ IZTOK in VSI ✞✞ SKRK, Ponikve 13a

TOMAJ

23.00

PO NAMENU Tomaj 120

25.12.2019
SREDA

KAZLJE

BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO

TOMAJ

26.12.2019
ČETRTEK

8.00 PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

8.30 ✞ MARIJA MAJCNOVA, p.namenu darovalca
10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

KRIŽ

10.00 ✞✞ FILIPČIČ, Filipčje Brdo, p.n. Tavčar,

KRIŽ

18.00 ✞ TATJANA ŠULIGOJ, Križ 77

Križ 158

SVETI ŠTEFAN, mučenec

27.12.2019
PETEK
SV.JANEZ , apostol

28.12.2019
SOBOTA

KAPELA

NEDOLŽNI OTROCI

29.12.2019
SVETA DRUŽINA
(blagoslov otrok)

18.00 ✞ HELENA GEC, Tomačevica, p.n. Žerjal,
Tomaj

KAZLJE

8.30

TOMAJ

10.00

✞✞ STARŠI in SORODNIKI, Križ 268

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Nebeški Oče, napovedal si nam rojstvo svojega Sina.
Na dan, ko prižigamo že četrto svečo na našem
adventnem venčku, te prosimo,
naj to veselo oznanilo najdesvoj odmev v našem
življenju, da se bodo po nas tudi drugi srečali s
Kristusom, našim Gospodom. Amen.
Pri vseh mašah na sveti večer in na Božič ste
povabljeni k darovanju za cerkev - ofru. Bog
povrni. Prisrčno voščim vsem župljanom lepo in
blagoslovljeno pričakovanje Božičnega praznika. Novorojeni odrešenik naj vas
obdari z vsemi milostmi in napolni vaša srca z mirom, ki so ga oznanjali angeli.
Zaradi obveznosti v januarju, bom obiskoval vaše družine že nekoliko poprej.
Začnem v ponedeljek 23.12. v AVBERJU in GRADNJAH, četrtek 26.12., petek
27.12. in soboto 28.12. v TOMAJU. 30.12. V KRIŽU, 31.12. v DOBRAVLJAH; 2.1.,
3.1., in 4.1.2020 v KRIŽU. 6.1. v PONIKVAH, 7.1. in 8.1. v KAZLJAH. 9.1. GRAHOVO
BRDO, FILIPČJE BRDO in UTOVLJE. V ŠEPULJAH pa 18.1.2020 (možna je
sprememba za ta datum). Sproti spremembe spremljajte v oznanilih.

