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OZNANILA ZA: TOMAJ, AVBER in KAZLJE
GOSPODOVO OZNANJENJE

Mt 2,1-12
MAJHEN IN SLABOTEN, A HKRATI VELIK IN MOGOČEN
Zgodba o modrih, ki so se prišli Jezusu poklonit, je znana. Zato le nekaj misli …
Jezus priteguje nove častilce, vendar ne s silo. Kdor prihaja k njemu, naj pride po svoji volji.
Zgodovina pozna verstvo, ki uči, da je treba drugoverce skušati pritegniti zlepa, če to ne gre, pa
zgrda. Tudi naš narod je pred stoletji občutil, kaj je to pomenilo. Jezus spoštuje svobodo
vsakega človeka. Če so kdaj kje kristjani hoteli koga s silo pridobivati za Kristusa, so to počeli
proti njegovi volji. Jezus priteguje srca s svojo notranjo močjo, kot je pritegnil modre.
Jezus ne priteguje ljudi samo z razlogi, ki se dajo razumsko dokazati in bi se jim, kdor dosledno
misli, moral ukloniti. Jezus priteguje tudi po navdihu, po notranjem čutu. Ta čut velikokrat ne
ve navesti jasnih in prepričljivih razlogov, tako da tisti, ki tega čuta nima, ob onem, ki ga ima,
lahko skomigne z rameni in se mu morda celo posmehuje. Kdor pa ta čut ima, je prepričan o
svojem prav in sledi notranjemu glasu. Tako je bilo z modrimi. Možno je dvomiti, ali so res
gledali zvezdo z očmi, ni pa dvoma, da jim je sijala v srcih. Dvignila jih je na pot in privedla do
Jezusa. Niso se spraševali, zakaj drugi te zvezde ne vidijo, ali če jo, zakaj ne gredo za njo. Zase
pa so vedeli, da jih vabi za seboj.
Koliko je vernih, ki ne znajo o Bogu učeno razpravljati in tudi težko povedo, zakaj verujejo. Toda
v svoji notranjosti so v Boga trdno prepričani in tega prepričanja jim nihče ne more omajati.
Končno: izkustvo, ki ga imamo z Bogom, popravlja predstave, ki smo si jih o njem ustvarili.
Modri so novorojenega kralja iskali v Jeruzalemu na kraljevskem dvoru, a ga tam ni bilo. Ni ga
bilo tudi v bogati meščanski hiši v Betlehemu. Našli so ga v skromnem bivališču v naročju
preproste žene.
Tako je velikokrat z nami. Želimo, da bi se Bog pokazal velikega, mogočnega, zmagoslavnega in
v očeh ljudi pomembnega, on pa je majhen in slaboten, mnogim nepoznan in od mnogih
nepriznan.

OBVESTILA
Jutri, v ponedeljek pričenjamo z
veroukom. Velja za vse skupine
razen za 1. razred. V Kazljah boste
začeli mal kasneje. Obvestila vas
bo ga. Urška Suhadolnik. V petek,
11.1.2019 ste povabljeni na
DOBRODELNI BOŽIČNI KONCERT v
Vaški dom ob 19h. Vabi vas
MEŠANI PEVSKI ZBOR SEŽANA z
gosti: Daria Vitez - sopran, Saša
Prinčič - tenor in Tržaški baročni
orkester “CUM JUBILO”. ZBOR
VODI ga. Andreja Tomažič Hrvatin.
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06. JANUAR 2019

Tedaj je Herod skrivaj
poklical modre in od
njih natančno
poizvedel o času,ko
se jim je prikazala
zvezda. Nato jih je
poslal v Betlehem
in rekel: »Pojdite in
natančno raziščite
glede deteta. Ko ga
najdete, mi sporočite,
da se mu pojdem tudi
jaz poklonit!«
Po kraljevih besedah
so se modri odpravili
na pot; in glej,
zvezda, ki so jo videli
vziti,je šla pred njimi,
dokler ni obstala nad
krajem, kjer je bilo
dete.Ko so zagledali
zvezdo, so se silno
razveselili. Stopili so
vhišo in zagledali
dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili.
Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.In ker so bili v
sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti
vrnili v svojo deželo.
(Mt 2,7–11)
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DUHOVNI KOTIČEK
Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit. Mt 2,3
Rad bi bil podoben modrim.
Na nebu, ki se zdi negibno,
bi rad znal odkriti zvezdo, ki vzide in gre naprej.
Rad bi bil podoben modrim.
Rad bi imel razumnost in pogum,
da bi pustil tisto, kar že poznam, in iskal to, kar je novo.
Rad bi znal iti dlje od tistega, kar vsi govorijo in kar vsi delajo.
Rad bi bil podoben modrim.
Rad bi ravnal drugače kakor Herodi,
ki se bojijo, da bodo izgubili to, kar imajo.
Rad bi ravnal drugače kakor stranka
velikih duhovnikov in pismoukov, ki znajo Sveto pismo na pamet,
a ostajajo jetniki svojih stališč.
Gospod, daj, da bom podoben modrim.
Ker ti nisi negiben v nebesih,
temveč tam, kjer vzide zvezda in vodi na dolgo pot.
Ti ne prebivaš v znanih palačah,
temveč tam, kjer nihče niti ne pomisli
na tvojo ponižno in svetlobe polno navzočnost.

RAZPORED SV. MAŠ

07.01.2019
PONEDELJEK

8.00

HAVLIČEK IN FABAC, Križ
109
(Blagoslov domov v Križu)
✞✞

08.01.2019
TOREK

KRIŽ

17.30

09.01.2019
SREDA

KRIŽ

17.30

10.01.2019
ČETRTEK

KAPELA

8.00 PO NAMENU
(Blagoslov domov v Križu)

11.01.2019
PETEK

KAPELA

8.00

12.01.2019
SOBOTA

KRIŽ

JEZUSOVEGA KRSTA

KAZLJE

TOMAJ

✞ BOŽENA, CVETO PIPAN, Križ 67

(Blagoslov domov v Križu)

Pavlin Oglerjski

13.01.2019
NEDELJA

Blagoslov domov in družin: Ta teden vsak dan, razen v sredo, obiskujem družine v Križu.
V torek, 8.1. ste ob 19h vabljeni vaški dom v Tomaju na predstavitev nudenja pomoči z napravo
za oživljanje (deﬁbrilator), ki ga je dobil Tomaj. Povejte drugim.

KAPELA

17.30

✞ ANICA

IN

✞✞

STARC, Križ 197

✞✞ PO NAMENU

(Blagoslov domov v Križu)

✞✞ TATJANA

ŠULIGOJ, Križ 77
(Blagoslov domov v Križu)

8.30 V ZAHVALO, KAZLJE 16
10.00 ZA ŽUPLJANE

O Bog, ti bivaš v nedostopni svetlobi, toda odsev tvoje slave vidimo v otroku v jaslih.
Modri z Vzhoda so videli zvezdo in
njena svetloba jih je vodila, ko so
odšli na pot, da bi te iskali, našli in
te počastili,da bi te iskali, te našli
in te molili. S seboj so vzeli
dragocena darila
zate: zlato
hvaležne ljubezni,
kadilo
spoštljivega češčenja, miro tihe
bolečine. Ko so pokleknili pred
tebe,
so pozabili nase. Ko so
pozabili nase, si bil ti navzoč v njih.
Njihove želje so se tako izpolnile.

