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BLAGOSLOVLJENA TI MED ŽENAMI
IN BLAGOSLOVLJEN SAD TVOJEGA TELESA!
»Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad
tvojega telesa!« je Elizabeta pozdravila Marijo, ki je prišla
k njej na obisk. Srečali sta se dve ženi, ki sta imeli pomembno vlogo na prehodu iz stare v novo zavezo. Elizabeta je pričakovala rojstvo Janeza Krstnika, Marija pa
Jezusovo rojstvo. Čeprav žene v stari zavezi niso imele
Tiste dni je Marija vstala in se
prave veljave v družbi, je Bog izbral ti dve ženi, da bosta
v naglici odpravila v gore,
povezani z našim odrešenjem. Vedno se jih bomo spov mesto na Judovem.
minjali in s tem slavili Boga, ki izbira preproste, nepoStopila je v Zaharijevo hišo
in pozdravila Elizabeto.
membne in zapostavljene.
Ko je Elizabeta zaslišala
Elizabeto je Marijin prihod presenetil in ji hkrati odprl
Marijin pozdrav, se je dete
nov svet, do katerega bo prišlo z rojstvom dveh otrok, ki
veselo zganílo v njenem telesu.
bosta predstavljala prelomne dogodke v zgodovini čloElizabeta je polna Svetega Duha
veštva. V njunem času še ni bilo telefona in drugih oblik
na ves glas vzkliknila in rekla:
hitre pošte, zato je Elizabeto obisk in dejstvo, da je Mari»Blagoslovljena ti med ženami, in ja vedela za njeno nosečnost, presenetil. Marijo pa je
blagoslovljen sad tvojega telesa!
ravno tako presenetil Elizabetin pozdrav: »Blagoslovljena
Od kod meni to, da pride k meni
ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od
mati mojega Gospoda?
kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?«
(Lk 1,39–43) »Kako to, da Elizabeta ve za njeno nosečnost? Kdo ji je
povedal?« se je spraševala. Odgovor je sledil takoj:
»Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja
zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« je Elizabeta pomirila Marijo. V ozadju je bil Božji načrt, ki sta ga obe ženi sprejeli z močno vero.
Rojstvo Janeza Krstnika in Jezusovo rojstvo lahko sprejmemo kot dva dogodka med številnimi drugimi. Tako ju velik del človeštva tudi sprejema. Za nas kristjane, pa to nista dva običajna dogodka, ampak veliko več: predstavljata pomembno prelomnico, začetek odrešenja za vse
človeštvo. Zato Elizabeta in Marija nista običajni materi, kot so bile druge judovske matere,
ampak pomembni ženi v zgodovini odrešenja, ki ju je Bog izbral za posebno nalogo. Obe sta
se z močno vero izkazali vredni te Božje izbire.
Kakšen bi lahko protestiral ob teh mojih izjavah: »Ali smo mi drugorazredni!« Ne. Tudi mi
smo del tega veličastnega načrta o našem odrešenju. Vsakdo je na svoj način poklican, da se
dejavno vključi v uresničevanje Božjega kraljestva. Zato je adventi čas vsako leto novo vabilo,
da resno vzamemo Janeza Krstnika, ki je ob Jordanu klical in vabil: »Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.«
župnik Branko Balažic, SDB

Svete maše:
8,30 Božična devetdnevnica
4. ADVENTNA Trnje
Trnje
9h Po namenu, Trnje 4/a
NEDELJA
23.12. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Janez Kancij, duh. Palčje 12h Po namenu, Pivka, obletna
Trnje
14h ADVENTNA SPOVED

Zagorje 15h Božična devetdnevnica
Ponedeljek 24.12.

Zagorje 16h Sklep božične devetdnevnice

Adam in Eva, prastar.
Juršče
SVETI VEČ ER

20h Po namenu, J. 84, dar. sestra Frančiška - ofer

Torek

24h V čast Jezusovemu rojstvu za vse župljane

25.12. Trnje

BOŽIČ

Zagorje 24h V čast Jezusovemu rojstvu za vse župljane

9h Po namenu, Trnje 100, dar. Mršnik – Ofer
JEZUSOVO Trnje
Zagorje
10,30
Po namenu, Parje 11, obletna
ROJSTVO
Po namenu, Zagorje 36 - ofer
Trnje

14h Blagoslov otrok

Zagorje 15h Blagoslov otrok – spremlja otroški zborček
Sreda

26.12. Trnje

SV. ŠTEFAN 1.mučen.

9h Maša za domovino
Zagorje 10,30 Po namenu, Zagorje 60, obletna
12h Po namenu, Palčje 2, obletna
Palčje

Četrtek

27.12. Zagorje

Sobota

29.12.

7h Po namenu, Zagorje 60
Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
28.12.
17,30 Po namenu, Zagorje 62
Zagorje
Nedolžni otroci, muč.
Po namenu, Zagorje 124, obletna
Sv. Janez Evangelist

Sv. Tomaž Becket, šk.

Zagorje 17h Po namenu, Zagorje 24, 30. dan

Trnje
NEDELJA
SVETE DRUŽINE Trnje
30.12. Juršče
Sv. Feliks I, papež

8,30 Češčenje SRT
9h Za vse župljane obeh župnij
10,30 Po namenu, Juršče 24, obletna

Zagorje 14h Za jubilante – zakonske pare

- KVATRNA NEDELJA je danes. Zato bomo po teh oznanilih molili za naše pokojne. Današnja MILOŠČINA je za semenišče v Vipavi in naše bogoslovce v
Ljubljani. Hvala za vaš dar v ta namen!
- Ob izhodu boste prejeli podobico z blagoslovom jaslic v družini.
- SVETI VEČER je jutri. Preživimo ga v družinskem krogu, kropljenjem (in morda
kajenjem) doma, z molitvijo in pesmijo ob jaslicah in kakšno družabno igro. Maša
božične vigilje bo na Jurščah ob 20h, polnočnici pa bosta v Trnju (imel jo bo msgr.
Slavko Rebec, generalni vikar v Kopru) in v Zagorju. Dnevni maši pa bosta ob 9h
v Trnju in 10,30 v Zagorju. Pri teh dveh mašah bo ofer za cerkvene potrebe.
- BLAGOSLOV OTROK (od najmlajših do konca osnovne šole) bo na sveti
dan – Božič - ob 14h v Trnju in ob 15h v Zagorju. Vsi potrebujemo Božji blagoslov, blagoslov novorojenega Odrešenika, otroci še na poseben način, da bodo
hodili z Jezusom skozi življenje.

- KRATKA BOŽIČNICA v Zagorju bo 15 minut pred polnočnico in pred dnevno
mašo - ob 10,15. Vabljeni! Otroški pevski zborček bo pel tudi popoldne pri blagoslovu otrok.
- SV. ŠTEFAN – cerkveni sopraznik in državni praznik SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI – je v sredo. Maše bodo po nedeljskem redu. Lepo vabljeni, da se
tudi na ta praznik udeležimo sv.maše, molimo za našo domovino in se zanjo tudi
zahvalimo.
- KOLEDOVANJE: Tudi letos vas bodo obiskali naši koledniki in vam oznanjali
novorojenega Kralja kraljev. Ob tem bodo zbirali vaše darove za misijone. Denar,
ki ga koledniki zberejo, gre izključno za naše misijonarje, ki z njim gradijo in
opremljajo nove šole, bolnice in dispanzerje, pomagajo šolarjem… Na lističu, ki
vam ga bodo dali koledniki, boste lahko prebrali, kaj vse so misijonarji napravili z
njim v letošnjem letu, in kaj načrtujejo za prihodnje leto, če bodo dobili našo pomoč. Prosim pa tudi vse otroke, da se radi udeležite koledovanja in s tem zelo
pomagate našim misijonarjem v daljnih in večinoma revnih deželah. Prosim tudi,
da vsako skupino spremlja ena odrasla oseba. – Koledniki vas bodo obiskali v
zagorski fari v sredo, na praznik sv. Štefana, enako verjetno tudi v Palčju. V Kleniku in Trnju v petek, na Jurščah pa vas bodo sami obvestili o času obiska. Vsi
koledniki pa pridite po poseben blagoslov k maši na Štefanovo.
- Kulturno društvo Juršče vabi NA BOŽIČNI KONCERT v soboto 29. decembra
ob 18. uri v cerkev sv. Jurija na Jurščah. Koncert pripravljajo: Otroški pevski
zbor KD Juršče, Ženski pevski zbor KPD Miroslav Vilhar Zagorje, Moški pevski
zbor Domorodci, solist Uroš Lutar in Blaž Strle - harmonika.
- SREČANJE IN BLAGOSLOV ZAKONSKIH JUBILANTOV, ki ste letos obhajali okroglo obletnico poroke (5, 10, 15, 20. … 50, 55. …let) v zagorski župniji, bo prihodnjo nedeljo, nedeljo Svete Družine ob 14h. To bo edina maša v župniji. Zato ste povabljeni k tej sv.maši VSI župljani.
- OBVESTILO za JURŠČE: V letošnjem letu smo v podružnični cerkvi Sv.Jurija
uredili ogrevanje z infra paneli. Vsa elektroinstalacijska dela so dar vaščana Milana Zamude. Pri montaži pa sta svod dar prispevala z delom tudi Božidar Knafelc
in Rudi Glažar. Vsem se iskreno zahvaljujem v svojem imenu in v imenu vaščanov. potrebno je bilo zamenjati tudi dotrajano električno napeljavo (omarico, števec), za kar pa še zbiramo darove. Zato se priporočamo pri ofru na božično vigilijo na Jurščah. Bog naj obilno povrne vsem za darove!
- ADVENTNI KOLEDAR: Otroci, ki ste ob podpori staršev pridno uporabljali adventni koledar in se po njem ravnali z molitvijo in z izvrševanjem spodbud, ki so
vam jih ob življenju velikega misijonarja božjega služabnika Barage predlagali posamezni dnevi, ste poleg drugega, dali v svoj nabiralnik tudi denar za revne otroke v misijonskih deželah. Ta dar boste na misijonski praznik Sv.Treh kraljev prinesli za revne otroke v misijonih.
- OČALA ZA MISIJONE: Misijonsko središče Slovenije zbira za misijone očala, ki
vam ostajajo doma in jih več ne potrebujete. Oddajte jih v škatlo na mizici za tisk.
V misijonih jih bo nekdo zelo vesel.
- SPOVED ŠOLARJEV v Zagorju je bila zelo pičla: v obeh dneh šest otrok… Če
starši ne poskrbite za to, kdo naj jih pripelje? Predvsem vaš zgled!!!
- MARJANSKI KOLEDAR in PRATIKA sta še na razpolago. Na mizici za tisk je
na razpolago nekaj izvodov zadnje – dvojne številke DRUŽINE. Cena je 4.- €.
- BETLEHEMSKO LUČ prinašajo postojnski skavti. Prisluhnimo jim!

ČUDIMO SE IN VESELIMO
Danes ob pomoči Božje besede pozornost
usmerjamo v doživetje presenečenja, veselega
začudenja, ki ga je mogoče razbrati iz Elizabetinega vzklika ob nenadejanem obisku in pozdravu mlade sorodnice Marije. Elizabeta je polna
začudenja vzkliknila: „Od kod meni to, da pride
k meni mati mojega Gospoda?“
Prepričan sem, da bo obhajanje Božiča za
nas koristno samo, če se bomo znali zaustaviti
na treh „krajih začudenja“, ki jih srečujemo sredi
svojega vsakdana. Prvi takšen kraj je drug človek. Poklicani smo v njem odkriti svojega brata.
Odkar smo res doživeli Božič, je v obrazu vsakega človeka mogoče odkriti podobnost z Božjim Sinom. In to še zlasti, če je to obraz ubogega človeka, saj je Bog prišel na svet ubog in
prav ubogi so se mu prvi približali.
Kot drugi kraj našega čudenja je zgodovina
oz. dogajanja, katerih potek pripisujemo gospodarstvu, financam ali trenutnim vladajočim. Marija pa v svoji hvalnici Magnificat poje, kako Bog
mogočne prevrne s prestola in poviša ponižne,
z dobrotami napolni lačne in bogate odslovi
praznih rok (prim. Lk 1, 52–53).
Za tretji kraj našega občudovanja/začudenja
lahko izpostavimo Cerkev. Naj bo naš pogled
nanjo prežet z vero, ki ne gleda nanjo zgolj kot
na versko ustanovo, temveč jo doživlja kot Mater, ki kljub madežem in gubam odseva poteze
Neveste, ki jo Kristus ljubi in očiščuje. Cerkev
Jezusa z zaupanjem in veseljem pričakuje in s
tem hkrati izraža upanje vsega sveta. Cerkev je
kot Mati, ki ima vedno na stežaj odprta vrata za
sprejem vseh. Z materinskim nasmehom široko
razprostira roke v želji, da bi vse pripeljala k
Božjemu usmiljenju.
Povabljeni smo, da se z Marijinim srcem čudimo in veselimo velikega Božjega daru. Naj
nam pomaga, da se bomo znali čuditi Jezusovi
prisotnosti v sočloveku, v zgodovini in v Cerkvi,
sicer ga tudi za Božič ne bomo srečali.
papež Frančišek, december 2015

24. december
ADAM IN EVA
Na dan pred božičnim praznikom se Cerkev
spominja svetopisemskih prvih staršev človeškega rodu – Adama in Eve. Ime Adam pomeni ‘zemljan’ ali ‘prebivalec Zemlje’, ime
Eva pa ‘tista, ki daje življenje’ ali ‘mati vseh
živih’. Ob njuni usodi spoznavamo resnico,
da je za velik greh (četudi enkraten) treba delati pokoro s trdim delom vse življenje. Današnji dan je simboličnega pomena: srečujeta se stari Adam in novi Adam – Kristus, prva
Eva in druga Eva – Marija. Njima, ki sta človeštvu nakopala prekletstvo, stojita nasproti
Odrešenik in Marija kot soodrešiteljica. Cerkev v Adamovem grehu vidi ‘srečno krivdo’,
ki nam je prinesla Odrešenika. Odrešeni in
od Boga z njegovim lastnim življenjem hranjeni človek stoji višje, kot je stal prvi človek
pred grehom. V Svetem pismu stare in nove
zaveze je polno mest, ki se nanašajo na prvi
človeški par. Evangelist Luka navaja Kristusov rodovnik do Adama, da bi pokazal, da je
Kristus našega rodu. V pismih apostola Pavla
je Adam simbol telesnega življenja in krivde,
Kristus pa simbol opravičenja in nadnaravnega življenja.

SMEH JE POL ZDRAVJA

»Prav kmalu boste nekoga osrečili.
To danes stane 100 €. «
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