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Lk 2,16–21 
NAPOLNI SVOJE SRCE Z MIROM 

Kdor nastavi bombo, nastavi smrt. Dnevno je nastavljenih tisoče bomb v mislih 
maščevanja, v občutkih sovraštva, v obnašanju, ki ponižuje, prizadene in 
uničuje ljudi. Vsa orožja od sekire do atomske bombe so izdelki človeške 
domiselnosti. Velika nevarnost, ki ogroža človeštvo, ne tiči samo v orožju za 
množično uničevanje. Tiči v ljudeh samih, v vseh ljudeh, ki verjamejo v nasilje in 
v pravico močnejšega. Nasilje proti nasilju pomeni vedno še več nasilja. Spirala 
brez smisla in brez konca. Preden bomba eksplodira, je vojna že zdavnaj v teku 
– v srcih ljudi! Poskrbi za mir v svojem srcu, drugače ne boš imel nič od miru na 
svetu. Poskrbi za mir v svoji hiši, drugače bodo ljudje odraščali v nemiru. Ljudje, 
ki imajo namreč znotraj prepir, so nevarnost za mir zunaj. Poti do miru ne gredo 
preko ulic nasilja. Dnevno so bombe napolnjene: z uničujočimi mislimi, 
strupenimi občutki, žaljivimi besedami, podlimi dejanji. Velika nevarnost, ki nas 
ogroža, tiči v ljudeh samih, v ljudeh, ki verjamejo v moč in denar, last in nasilje. 
Kdor hoče vzpostaviti mir v svetu, ga mora najti najprej v srcu. Napolni svoje 
srce z mirom. Zavist bogatim te ne obogati. Zagrenjenost zaradi tvoje bolezni te 
ne naredi bolj zdravega. Ljubosumnost na tiste, ki jim gre na videz bolje, te ne 
naredi srečnejšega.  Kjer vlada sovraštvo, išči previden stik. Nekdo te je globoko 
razočaral in prizadel. V tvoji notranjosti je velika rana. Nenehno moraš misliti na 
to. Kako se lahko zaceli? Odpusti! Odpuščanje je najlepši dar. Pusti vrata za 
spravo odprta tudi takrat, ko ta drugi morda noče o tem nič vedeti. In preživel 
boš: v pripravljenosti na spravo se začenja tvoja rana zapirati in v nenehnem 
odpuščanju se mir razcveti. Rasti v miru je dober izziv za tvoje novo leto! 

In vsi, ki so slišali,  
so se čudili temu,  

kar so jim povedali 
pastirji; 

Marija pa je vse te 
besede  

ohranila in jih v 
svojem  

srcu premišljevala.  
In pastirji so se vrnili 

in  
Boga slavili in hvalili 

za vse,  
kar so slišali in 

videli,  
prav kakor jim je  
bilo povedano.  

 
(Lk 2,18–20) 

 

 
Ob novem letu Gospodovem 2017 vam želim obilje božjih 
milosti. Miru, zdravja in božjega varstva na vseh vaših potih. 
Marija, Božja in naša mati, pa naj vam izprosi pri Jezusu 
poguma pri našem duhovnem prizadevanju. Pričenjam z 
obiski vaših družin in blagoslovom domov. Kdor želi posebej 
srečanje na domu v večernem času, naj mi sporoči na že 
znano telefonsko številko. V ponedeljek in torek so na vrsti 
obiski v TOMAJU (cel dan), enako v četrtek (cel dan). V petek 
in soboto sem v PLISKOVICI (cel dan). V petek, 6.1.2017 ste ob 
18h vabljeni v Kulturni dom na božični koncert MPZ Srečko 
Kosovel iz Ajdovščine. 

OBVESTILA 



 

02.01.2017 
PONEDELJEK 
Bazilij, Gregor 
Nazianški,šk.c.uč. 

 
 
KAPELA 
 

         
    800 

 
Po namenu od drugod 

03.01.2017 
TOREK 
 

 
BRITOF 

 

  1700  
V Danica Škerlj, Tomaj, 8.dan 

04.01.2017 
SREDA 
 

 
 
 

 
 

 
 

05.01.2017 
ČETRTEK 
 

 
KAPELA 

 
   800 

 
Po namenu od drugod 

06.01.2017 
PETEK 
GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE 

 
KAPELA 

 
   800  

 
Po namenu od drugod 

 
07.01.2017 
SOBOTA 
 

 
 
KAPELA 

 
  
   800 

 
 
Po namenu od drugod 
 

08.01.2017 
NEDELJA 
JEZUSOVEGA 
KRSTA 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
   830 
 
 1000 

 
V Marija Čuk, Pliskovica 102 
 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

 Na novega leta dan: Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, 
oklepajte pa se dobrega. Drug drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo. Tekmujte 
v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v 
duhu, služíte Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v 
molitvi, bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje. Blagoslavljajte 
tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Veselite se s 
tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo. Drug o drugem imejte isto 
mišljenje, ne razmišljajte o visokih stvareh, marveč se prilagajajte skromnim. 
Ne imejte se v svojih očeh za pametne. Nikomur ne vračajte hudega s hudim. 
Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. 
Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, 
živite v miru z vsemi ljudmi. (Rim 12,9-18)  Nebeški 
oče, v tvoje roke izročamo leto, ki ga danes 
začenjamo. Ne vemo, kaj nam bo prineslo, kako 
se bo končalo, a zaupamo v tvojo previdnost. 
Naj te slavimo in hvalimo, molimo in 
poveličujemo ter si prizadevamo, da bomo vse 
dni hodili po poti, ki nam jo kaže tvoj Sin Jezus 
Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. 
Amen. 

Zahvaljen, Gospod,  
da verni pastirji  
niso pomišljali pohiteti v 
Betlehem  
in pripovedovati drugim,  
kar so videli in zvedeli.  
Navdajal jih je mir,  
zato te prosimo,  
naj nas tvoja Mati,  
ki je vsa dogajanja premišljevala 
v srcu, nauči verovati in ljubiti,  
da ne bomo drugim v spotiko,  
ampak bomo vsem glasniki 
miru. Tvoj mir naj zavlada svetu,  
betlehemski mir,  
za srečo v tem novem letu. 

Mt 2,1–12 
LJUDJE IN ZVEZDE 

Dolgo sem opazoval zvezdo. Dlje sem jo gledal, bolj me je osvajala in očarala. Začetno 
zanimanje je dobilo ime vabilo, vabilo se je spremenilo v klic in klic je postal zapoved, ki 
se ji nisem mogel upreti. Odpravil sem se na pot.  
Ko gledam zvezdo, ki jo vidim z očmi, mislim na zvezdo, ki mi sije v srcu.  Zvezda v srcu 
je to, kar je v človeku najlepše, najplemenitejše, kar ga najbolj dela človeka. Čut za 
resnico, dobroto, lepoto, ljubezen, usmiljenje, odpuščanje, sočutje, pravičnost, 
poštenost, razumevanje, mir, priznavanje in češčenje najvišjega Bitja. Vse to je v meni, 
vse to je v vsakem človeku in v vseh ljudeh. Zvezda, ki se nam je prikazala in ji sledimo, 
je znamenje in potrdilo te notranje luči, ki jo nosimo v sebi. 
Kako bi nam vse te naštete zvezde mogle sijati v srcu, če bi ne bilo Nekoga, ki nam jih 
je prižgal? Ko o tem premišljujem, spoznavam, da mora biti na začetku vsega neka Luč, 
neka Misel, neka Beseda, ki je poklicala v bivanje vse, kar obstaja. Vsaka stvar je dobila 
od nje svoj način obstajanja in delovanja. Človek, ki je na zemlji najodličnejše bitje, nosi 
v srcu najvidnejše sledove te Luči, te Misli in te Besede. Telesno smo rojeni od moža in 
žene po zakonih mesa in krvi, po duhu pa smo rojeni od tega velikega Duha, čigar 
poteze odkrivamo v sebi. V trenutkih tišine, ki si jih doma privoščim, kadar le morem, se 
mi srce opaja z melodijami, ki prihajajo iz večnosti. Ne vem, kakšno presenečenje nas 
čaka na koncu te nepričakovane in nepredvidene poti, prepričan pa sem, da nam bo 
prineslo potrditev naših pričakovanj. 
 

 


