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PADLI SO PREDENJ IN GA POČASTILI

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 v hišo 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)

svojega vzornika in vodnika.

Kdo nam toliko pomeni, da bi bili pripravljeni pred njim poklekniti in izpolniti vse, kar bi nam zapovedal? Otrok pri dveh letih še ne pozna širšega socialnega okolja, zato njegov spoznavni svet predstavljata starša in drugi družinski člani. Ker je
preveč odvisen, je pripravljen ubogati, kajti le na tak način bo
dosegel uslišanje svojih želja in pričakovanj. Vrtec in osnovna
šola hitro postaneta nova nosilca informacij in konkurenca družini. Dobri vzgojitelji in učitelji lahko postanejo konkretni vzor in
otrok bo brez težav naredil vse, kar mu bo ukazano. Za najstnika in mladostnika postanejo vzor zvezdniki in so pripravljeni
sprejeti marsikatero odpoved, samo, da dobijo karte za koncerte in živi stik s svojim idolom. Kakšne vzornike pa imamo mi odrasli? Večina jih sploh nima, ker je življenje pogosto preveč enolično. Osebe iz pocukranih nadaljevank so sicer privlačne,
mnogim vzamejo vsak dan kar nekaj časa za občudovanje, a
kaj, ko si takšnega življenja ne moremo privoščiti. Zato smemo
reči, da je življenje mnogih podobno životarjenju iz dneva v dan,
brez pravih izzivov.
Kaj se je dogajalo z modrimi iz evangelija? Bili so znanstveniki, proučevali so zvezde in gibanje planetov, ter skušali iz danih položajev razbrati dogajanje na zemlji. Neko splošno prepričanje tedanjega čas je bilo, da z rojstvom pomembnega človeka
zažari tudi nova zvezda. Ti učenjaki so neodvisno drug od drugega opazili nov nebesni pojav, skušali razkriti novo skrivnost,
zato so se podali na pot. Po naključju ali bolje rečeno, na skrivnosten način vodeni, so v istem času prispeli v Jeruzalem in začeli spraševati, kje se je rodil novi kralj. Ko tako beremo Matejevo poročilo o treh modrih, se nam zdi, da se pred nami vrti zelo
napeta zgodba, podobna pravi kriminalki, kajti rojstvo novega
kralja je bilo veliko presenečenje za vse Jeruzalemčane. Kdo od
njih pa je zares odkril bistvo dogodka? Samo trije modri. Bili so
odprti za Boga, zato so dopustili, da jih je skrivnostna zvezda
vodila do votline, kjer so v nebogljenem otroku prepoznali Boga
in se mu poklonili.
Kakšen izziv je obisk modrih za nas, ki gledamo na ta dogodek od daleč in s polno mero dvoma. Mi, zahodnjaki, ki se oklepamo svojega razuma, moramo odmisliti svoje razglabljanje in
se bolj posvetiti zakonom srca. Življenje ne sme biti podrejeno
logiki, ampak morajo biti v ospredju osebni odnosi do Boga, do
bližnjega in do sebe. To je središče Jezusovega rojstva: prišel
je, da bi ostal med nami. Trije modri so to zaznali in so se mu
prišli poklonit. Sedaj smo na vrsti mi, da Jezusa sprejmemo za
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
Trnje
NEDELJA
SV. TRIJE KRALJI Trnje

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 54, 30. dan

Sv.Gašper, Melhior in Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Boltežar
6.1. Palčje 12h Po namenu, Palčje 45, osmina

Ponedeljek

7.1.

Sv.Rajmund Penjafor.

Torek

8.1.

Sv. Severin Noriški

Sreda

9.1.

Sv. Hadrijan, opat

Četrtek

Brdo

17,30 Po namenu, Rat. Brdo 12, oblet.

Klenik

17,30 Po namenu, Klenik 21, obletna

Zagorje

10.1. Juršče

7h Za ustanovne maše
16h V dober namen

Sv. Gregor Niški, šk.

Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
11.1. Zagorje 17,30 Po namenu, dar. Petelinje 16
Sv.Pavlin Oglejski, šk.
Po namenu, Drskovče 7, obletna
Sobota
12.1. Zagorje 17h Spoved
Sv. Tatjana, mučenka
17,30 Po namenu, Šilentabor 6 in 7, obl.
Trnje
NEDELJA
JEZUSOV KRST Trnje
13.1.
Sv. Hilarij, škof, c.uč.

8,30 Češčenje SRT
9h Po namenu, Trnje 23, obletna
Po namenu, Klenik 20

Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče

12h Po namenu, Juršče 46, obletna

- VEROUK je ta teden reden za vse skupine.
- SESTANEK za STARŠE VSEH PRVOOBHAJANCEV bo v torek ob 19h v ZAGORJU. Pridite starši obeh župnij!
- SREČANJE KOLEDNIKOV bo v Vipavi v soboto, 12.1. od 9,30 do 14h. Vsi koledniki in voditelji lepo vabljeni. Prijavite se do četrtka,10. januarja.
- DEKANIJSKA BOŽIČNICA odraslih in otroških pevskih zborov bo prihodnjo
nedeljo, 13.1. ob 15h v Postojni. Poleg pevk in pevcev ste lepo vabljeni vsi, ki so
vam božične pesmi pri srcu!
- PRIPRAVA NA ZAKON bo potekala v dveh vikendih: 18.in 19. januarja ter od
25. do 27. januarja, vsakokrat ob 16h. Srečanja trajajo dve uri. Lepo vabljeni vsi,
ki še niste opravili te priprave: zaročenci in tisti, ki živite skupaj, pa še niste poročeni. Prijavite se pred začetkom tečaja neposredno dekanijskemu uradu Postojna
na tel. 05/720 46 40 ali 041/379 468; lahko tudi na e-mail: zupnija.postojna
@rkc.si-OFRI in NABIRKE v zadnjem obdobju: 11.11.: Klenik 553,10 €, Šilentabor 522,11 €; 25.11.: Parje 357,72 €; Karitas 2.12: Trnje 145,77 €, Juršče18,67
€, Zagorje 100,68 €; 9.12: Palčje 277,36 €; Kvatre 23.12.: Trnje 96,52 €, Palčje
48,91 €, Zagorje 79,86 €; 24.12.: Juršče 411,16 €; 25.12.: Trnje 591,40 €, Zagorje
598,02 €. Bog naj obilno povrne z večnimi darovi vsem darovalcem!
- JANUAR – MESEC VERSKEGA TISKA: Kultura se kaže in posreduje na razne
načine. Verjetno so mediji, ki jo prenašajo s sliko ali filmi danes uspešnejši kakor
tiskani mediji. Vendar nam tiskani mediji dopuščajo večjo svobodo, da se ob ponujeni vsebini ustavimo in jo premislimo in sprejmemo tisto vsebino, ki je dobra

in nam pomaga k naši notranji rasti (lahko tudi k propadu, če je slaba). Zato se ne
prepuščajmo samo gibljivim slikam, ampak vzemimo radi v roke tudi knjigo ali časopis, ki nas bo obogatil in nam dopustil, da mislimo z lastno glavo! Opažamo pa,
da šolarji danes na splošno slabo berejo in tudi se ne znajo izražati. Večina se izraža le z enozložnicami… - Priporočam v branje katoliške revije: mesečnika
Ognjišče in Mavrica, dvomesečno izhajajo Prijatelj in Misijonska obzorja, Ministrant za strežnike, #najst za doraščajoče. Tedensko pa nas obišče katoliški
časnik Družina. Poleg naštetih je še mnogo drugih glasil. Naj ne bo krščanske
družine, ki ne bi imela vsaj ene verske revije ali časopisa!
- ZGIBANKA 2019: Romanja v SVETO DEŽELO: prinaša poleg vabil na romanja
v Sveto deželo tudi prošnjo za pomoč Kustodiji Sv. dežele, ki skrbi za svete kraje
v Izraelu, Palestini in drugih bližnjih državah, ki so vse muslimanske in so tam
kristjani v manjšini. S to pomočjo frančiškani varujejo in vzdržujejo svete kraje,
sprejemajo romarje, vzdržujejo šole, vodijo Biblično fakulteto in opravljajo karitativno delo med ubogimi. S pomočjo, ki jo dajemo v ta namen, pomagamo kristjanom, da ostajajo v Sveti deželi, sicer si morajo poiskati druge dežele za svoje
preživetje, a na ta način bo Jezusova domovina ostala brez kristjanov.- Svojo
pomoč lahko sami nakažete na Komisariat za Sveto deželo, ali jo izročite meni,
da jo skupaj kot župnija nakažem na Komisariat. – Zgibanko vam bodo delili ob
izhodu.

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. Ta-

ko 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.

YOUCAT – katekizem za mlade
Če Bog vse ve in vse zmore, zakaj potem ne
prepreči zla?
»Bog zlo dopušča le zato, da bi iz njega
ustvaril nekaj boljšega« (sv. Tomaž Akvinski).
(KKC 309–314)

Zlo v svetu je temna in boleča skrivnost.
Celo Križani je svojega Očeta vprašal:
»Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?«
(Mt 27,46). Veliko je pri tem nerazumljivega. Vendar pa zanesljivo vemo eno: Bog je
stoodstotno dober. On ne more nikoli biti
povzročitelj zla. Bog je ustvaril dober svet,
vendar ta še ni popoln. V silovitih prelomih
in bolečih procesih se oblikuje proti svoji
dokončni popolnosti. Tako lahko bolje uvrstimo v svojo miselnost tisto, kar Cerkev
imenuje fizično zlo, npr. prirojena invalidnost ali naravna nesreča. Moralno zlo pa
nasprotno prihaja na svet zaradi zlorabe
svobode. 'Pekel na zemlji' – otroci-vojaki,
samomorilski napadi, koncentracijska taborišča – so večinoma naredili ljudje. Odločilno vprašanje zato ni: »Kako lahko verujemo
v dobrega Boga, ko obstaja toliko zla?« –
ampak: »Kako bi mogel človek s srcem in
razumom prenašati življenje na tem svetu,
če Boga ne bi bilo?« Kristusova smrt in
vstajenje nam kažeta: zlo ni imelo prve besede, tudi zadnje nima. Iz najhujšega zla je
Bog naredil absolutno dobrino. Verujemo,
da bo Bog v poslednji sodbi naredil konec
vsaki krivici. V življenju prihodnjega sveta
ne bo več prostora za zlo in bo konec trpljenja.

SMEH JE POL ZDRAVJA

SMUČANJE – Mujo in Haso gresta na zimsko
olimpijado. Mujo bo tekmoval, Haso bo njegov
trener. Odločita se, da bo Mujo tekmoval v slalomu. Na usodni dan se Mujo požene iz štartne hišice in se pelje kar naravnost. »Mujooo, zavijaaaj!« se za njim dere Haso. – Mujo pa ga takoj
uboga: »Aaaauuuu, aaaauuuu ...«

Po: F. Cerar, Beseda da Besedo

8. januar
LOVRENC GIUSTINIANI
Izšel je iz stare beneške plemiške rodovine, ki je dala pomembne učenjake, državnike, cerkvene kneze. Rodil se je 1.
julija 1381 v Benetkah kot peti otrok matere, ki je bila že pri petindvajsetih letih
vdova. Pobožna žena se ni marala vnovič poročiti, temveč je hotela vso svojo
ljubezen in skrb posvetiti svojim otrokom. To je napravilo na Lovrenca neizbrisen vtis. Ko mu je bilo devetnajst let,
mu je mati iskala nevesto, toda Lovrenc
je že imel izbrano svojo življenjsko družico Božjo modrost. Leta 1433 ga je papež Evgen IV. Imenoval za škofa v Benetkah. Kot škof je veliko storil za obnovo znamenite beneške stolnice sv. Marka in drugih cerkva v mestu ter za prenovo bogoslužja. Za velike zasluge mu
je papež Nikolaj V. podelil naslov patriarha. Umrl je 8. januarja 1455. Njegova
grobnica je v cerkvi sv. Jurija v Benetkah. Za svetnika je bil razglašen leta
1690. Ponavadi ga upodabljajo kako deli
miloščino ali s knjigo v roki.
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.
Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič
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