
 

 
 

Njegova oče in mati  

sta se čudila temu,  

kar se je govorilo o njem.  
Simeon jih je blagoslôvil in 

rekel Mariji, njegovi materi: 

»Glej, ta je postavljen  
v padec in vstajenje mnogih 

v Izraelu in v znamenje, 

kateremu bodo nasprotovali, 

in tvojo dušo  
bo presunil meč,  

da se razodenejo  

misli mnogih src.« 
 

(Lk 2,33–35) 
 

 

DRUŽINA JE SVOJEVRSTNO SVETIŠČE 
 

 Praznik svete družine je. Praznik vseh družin. Ta je 
postavljen v čas prostih dni, ko se večina članov družine 
mirno zbere in ob božični skrivnosti poživlja družinsko ži-
vljenje. Cerkev želi, da bi prav v božičnem prazniku od-
krivali in uresničevali duhovno globino družine.  
Božja beseda, ki smo jo poslušali, je vsebinsko zelo bo-
gata: starozavezna modrost nas poučuje, da v družini, 
kjer ni Boga, ne more biti pravega reda; pisatelj novoza-
veznega odlomka nam omenja, katere lastnosti so nujne 
za resnično družinsko srečo. Evangelist Luka pa nam ka-
že na sveto družino kot na vzor sleherne prave družine. 
 V današnjem času vsi čutimo, da je sodobno družin-
sko življenje drugačno od tistega, kar je bilo značilno za 
družinsko življenje v preteklosti. Težko je reči, kdaj in kaj 
je bilo bolje. Kristjani danes poudarjamo, tako kot vedno, 
da tam, kjer ni Božje avtoritete, tudi človeška avtoriteta 
nima pravega temelja. V Svetem pismu je rečeno: Go-
spod je dal človeku čast pri otrocih. Gotovo je, da starši, 
ki vzgajajo svoje otroke za Boga, delajo tudi za svojo 
osebno srečo. 
 Bog je z družino imel svoje načrte. Družina naj bi bila 
prostor, kjer  kristjani drug drugemu pomagamo v ljubez-
ni, ki jo prešinja vera. Prav taki ljubezni poje hvalnico sve-
ti Pavel in našteva lastnosti, ki naj bi jih gojili v družini: 
iskreno vdanost, velikodušno ljubezen, medsebojno podrejenost. Družina naj bi bila nadnarav-
no svetišče, kjer kraljujeta mir in molitev, Božja beseda in hvaležnost. 
 Kristus je dobro vedel, da mora najprej odrešiti družino, če hoče odrešiti človeštvo. Zato je 
prišel na svet v družin in v njej živel večino svojega zemeljskega življenja. 

 

Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B 
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Poseben dar in zmožnost  
tolažiti otroka ima mati.  

Ena beseda, en pogled, eno pismo  
matere zadostuje,  

da se žalosten otrok potolaži. 
(Frančišek B. Sedej) 

Od očeta smo se naučili,  
da ni nič nedosegljivo,  
če si pripravljen za to  

tudi kaj žrtvovati. 
(Jože Velikonja) 

 

Vsaka družina, kjer so dobri otroci 
 in kjer sta dobra oče in mati,  

je sveta družina. 
(Karel Mauser) 

 



 
 

Svete maše: 

SVETA DRUŽINA 

NEDELJA    27.12. 
Sv. Janez, apostol 

Trnje 

Zagorje 

Sv.Pavel 

  9h +Alojz in starši Perenič, Klenik 20, obletna  

10,30 V čast sv. Družini za vse župljane obeh župnij 

15h Pogreb +Janez Fatur, Zagorje 66 

Ponedeljek    28.12. 
Sv. Nedolžni otroci 

Šilentab. 
Trnje 

15h Pogreb +Marija Dolgan, Kilovče 18 
17h +Veronika Smrdel, Klenik 45, obletna 

Torek            29.12. 
Sv,Tomaž Becket, šk. 

Trnje 
17h +i Žele, Trnje 8, obletna 

 +Alojz in Marija Bergoč, Trnje 4b, obletna 

Sreda           30.12. 
Sv.Feliks I., papež 

Zagorje 17,30 +Marija Dolgan, Kilovče 18, osmina 

Četrtek          31.12. 
Sv. Silvester, papež  

Trnje 
Zagorje 

16h V zahvalo za vse prejete darove v letu 2020 

17h +Janez Fatur, Zagorje 66, osmina 

LETO 2021 

Petek        1.1.2021 
MARIJA,  

SVETA BOŽJA MATI 

Trnje 

Zagorje 

  9h +Evgen Vodopivec, Kl.62, d. Marija V., Senožeče 

10,30 V č.MB  za srečno novo leto2021 za vse župljane 

Sobota              2.1. 
Sv.Bazilij in Gregor 

Zagorje 
17,30 +Marija Čeligoj, Parje 16, obletna 

 +Marija Česnik, Zagorje 62, obletna 

2. NEDELJA 

PO BOŽIČU 

                        3.1. 
Presv. Jezusovo ime 

Trnje 

Zagorje 

  9h +Franc in +i starši Rebec, Trnje 13, obletna 
 +i Šenkinc, Trnje 33 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 
- POGREBA: Danes ob 15h bo pogreb +Janeza Fatur pri Sv.Pavlu, jutri ob 15h 
pa +Marije Dolgan na Šilentabru. 
- PRIJAVLJANJE UDELEŽBE pri svetih mašah: Hvala vsem, ki ste se doslej 
prijavljali in udeleževali prazničnih sv. maš. Želel pa bi videti več mladih družin 
pri teh mašah – z upoštevanjem navodil, ki sem vam jih poslal pretekli teden. 
Upam, da ste vsi pogledali v svoje poštne nabiralnike in našli omenjen list z na-
vodili. 
- DRUGI SVETI VEČER bo v četrtek, 31.12. Tudi ta večer blagoslovite svoj dom. 
V pomoč vam bodo tudi podobice Misijonskega središča Slovenije z molitvijo za 
blagoslov v družini. Vzemite si  jih na mizici za tisk. Vzemite jih tudi za sosede! 
- PRVI PETEK IN SOBOTA bosta v tem tednu. Lepo vabljeni k zadostilni pobož-
nosti Jezusovemu in Marijinemu Srcu. 
- BOLNIKE IN OSTARELE bom obhajal namesto v petek, ko je Novo leto in 
praznik Marije, svete Božje Matere, v soboto, 2. januarja dopoldne. Če še kdo 
želi, da ga pridem obhajat, naj mi sporoči. 
- KOLEDOVANJE: Misijonarji tudi ob letošnjem koledovanju pričakujejo našo 
pomoč za uresničitev svojih načrtov v pomoč ljudem, h katerim so poslani. Na 
zgibanki, ki jo boste prejeli ob obisku kolednikov – če bo to mogoče, je zapisanih 
11 različnih prošenj naših misijonarjev v vrednosti od 3.000 evrov (omogočanje 
10 dnevnega počitniškega tabora invalidnim otrokom v Kirgiziji) do 40.000 evrov 
(gradnjo novih in obnova starih hiš v Albaniji); vse skupaj je vrednost 184.450 
evrov. Dogovorite se po vaseh, kako in kdaj bi mogli letošnje koledovanje uresni- 



 
 

čiti. Skrajni čas je do Svetih treh kraljev, 6. januarja. Material (nalepke, zgibanke s 
podatki) boste koledniki prejeli v župnišču v Zagorju ali v Mežnariji v Trnju. 
 

 

DAROVANJSKA DRŽA MATERE 

 
Marija je bila poslušna zakonu in je svo-

jega otroka prinesla v tempelj ter darova-

la zanj predpisani dar. V tem dejanju, da-
rovanju Jezusa v templju, je evangelist 

Luka prepoznal izpolnitev napovedi pre-

roka Malahija, ki pravi: »Naglo bo stopil 
v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, an-

gel zaveze, ki po njem hrepenite« (Mal 

3,1). 

V svoji okrožnici »O Marijinem češče-
nju« je papež Pavel VI. zapisal: »Marija 

je Devica, ki daruje. To se kaže pri daro-

vanju Jezusa v templju … Cerkev je, po-
sebno od srednjega veka dalje, videla v 

Devici, ki v Jeruzalem prinaša sina, da bi 

ga postavila pred Gospoda, daritveno 

pripravljenost, ki je presegala običajni 
pomen obreda. Takšno razumevanje 

spričuje nežna molitev sv. Bernarda: 'Da-

ruj Sina, Sveta Devica, in blagoslovljeni 
sad svojega telesa predstavi Gospodu. 

Daruj v spravo za  nas to sveto, Bogu 

prijetno žrtev!'« 
Marija je sprejela Jezusa iz Božjih rok. 

Zdaj je njeno prvo dejanje, da mu ga vr-

ne, da ga daruje in posveti. Z darovanjem 

Jezusa je priznala lastninsko pravico 

večnega Očeta do sina. Sama sebe in 
otroka je dala Bogu na razpolago. 

Vsaka krščanska mati, ki prinese otroka 

»v tempelj« k sv. krstu je na nek način 
podobna Mariji. Zaveda se, da je njen 

otrok Božji dar, ki ji je zaupan v varstvo 

in vzgojo, in da prvenstveno pripada Bo-

gu,.  
Danes, žal, mnogi starši pozabljajo na to 

darovanjsko držo pri zakramentu krsta 

svojih otrok. Mnogokrat je v ospredju 
zanimanja staršev zgolj zunanja slove-

snost, to, kar se bo videlo na sliki, kakor 

to, kar se dogaja v človekovem srcu. Krst 

pa ni in ne sme biti zgolj folklora, ampak 
predvsem izraz vere v troedinega Boga: 

vere v Boga Očeta, ki daje življenje, vere 

v Kristusa, Božjega Sina, ki prinaša od-
rešenje, in vere v Svetega Duha, ki člo-

veka napolnjuje z milostjo. Pa tudi zna-

menje vere in zaupanja v varstvo Božje 
matere Marije.  

Po: J. Kužnik, Kraljica družine 

 

Simeonova hvalnica, ki jo je starček izrazil 
ob srečanju z Odrešenikom, se je kmalu 
spremenila v napoved trpljenja. Simeon je 
v duhu videl strahoto, ki bo doletela to de-
te in njegovo mater. Mariji je moral oznani-
ti težko prerokbo: »Glej, ta je postavljen v 
padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v 
znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo 
lastno dušo bo presunil meč!« (Lk 2,34–
35) 
Ob teh preroških besedah je zatrepetalo 
Marijino srce. To, kar je slutila in v sebi že 

nejasno čutila, to ji je bilo sedaj tudi jasno 
razodeto. Toda Marija je, odkar je privolila, 
da postane Odrešenikova mati, živela v 
nenehni pripravljenosti na žrtev. Zato je 
tudi ob tej boleči napovedi potrdila svoj 
»Zgodi se!« 
Dobri Bog, daj staršem moči, da bodo po-
gumno stopali po poti družinskih izzivov. 
Naj zmorejo tudi oni Bogu reči svoj »Zgodi 
se!« in v preizkušnjah črpati moč v zgledu 
svete družine.  

Povzeto po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Veseli del 



28. december 
NEDOLŽNI OTROCI 

  

V zvezi z božičnim praznikom Cerkev že 
od 5. stoletja naprej obhaja spomin nedol-
žnih betlehemskih otrok. K praznovanju te-
ga praznika nas še na poseben način 
vzpodbudi Matejev evangelij, ki pravi, da so 
modri z Vzhoda, ko so prišli blizu Betlehe-
ma, da bi se priklonili novorojenemu Kralju, 
vprašali Heroda za kraj njegovega rojstva. 
Kralj Herod se je prestrašil ob tej novici in je 
skrbno in pretkano naročil modrecem, naj 
mu povejo vse, kar vedo o novorojenčku, da 
bi se mu šel tudi on poklonit. Modri so sledili 
zvezdi in se napotili v Betlehem. Po opozori-
lu angela se niso vrnili v Jeruzalem, ampak 
so šli domov po drugi poti. Herod se je raz-
jezil, ko je videl, da so ga prevarali in da 
njegova zlobna namera ni uspela. Zato je 
ukazal, naj v Betlehemu in okolici pobijejo 
vse moške potomce, ki so mlajši od dveh 
let. Tako se je hotel znebiti po prerokih na-
povedovanega judovskega kralja. A Jezus 
se je rešil, ker je angel sporočil Jožefu He-
rodovo namero in je Jožef z otrokom in Ma-
rijo zbežal v Egipt. Človeško gledano so 
betlehemski otroci umrli kot nedolžne žrtve, 
v luči nedoumljivih Božjih načrtov pa kot pri-
čevalci za Kristusa. S praznikom nedolžnih 
otrok je po marsikaterih krajih povezan tudi 
običaj tepežkanja, ki mu zato pravijo »te-
pežni dan« ali »pametiva«. 
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SMEH JE POL ZDRAVJA 
NEUMEN – Sin: »Očka, zakaj se ne-

komu reče, da je neumen?« – Očka: 
»To je, če nekdo nekaj pripoveduje, 
drugi pa ne more razmeti. Razumeš?« 
– Sin: »Ne.« 
 

DVOJNO – »Zakaj moški v prisotnosti 
tašče odklanja pitje alkohola?« – »Boji 
se, da bi videl dvojno.« 

 

Najčudovitejši tempelj, najlepše bi-
vališče si je Bog pripravil v Mariji, ko je 
angelu izrekla besede: »Glej, dekla 
sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji 
besedi.« Tedaj je Beseda meso posta-
la in med nami prebivala pod Marijinim 
srcem. Kako lepo bivališče Božjega 
Sina, ki so ga želeli gledati angeli. To 
bivališče, Marijino srce, je Bog okrasil z 
vsemi krepostmi in z dragocenimi dra-
gulji.   

Odliko Matere Božje je prejela, ko je 
spočela Božjega Sina od Svetega Du-
ha, ga devet mesecev nosila pod svo-
jim srcem in rodila Boga in človeka 
obenem. Tako je Marija postala močna 
žena, katere seme je strlo kači glavo. 
Tista močna Judita, ki je usmrtila so-
vražnika človeškega rodu s tem, da 
nam je zopet rodila življenje, ki nam ga 
je naša prva mati Eva izgubila. 

 

bl. Anton Martin Slomšek 
 

 

Postal si dar,  
da bi nas naučil darovati …  
Postal si otrok, da bi tudi jaz  

odkrila svojo poklicanost  
k Božjemu otroštvu. 

 (Betka Vrbovšek) 

 

 

Če hočemo ljudi pritegniti k Jezusu,  
moramo imeti usmiljeno srce.  

Če nimamo čuta za stisko ljudi,  
bodo ljudje bežali od nas;  

telesna dela usmiljenja  
igrajo važno vlogo  

pri širjenju Jezusovega nauka.  
Če jih zanemarjamo,  

nimamo Jezusovega duha. 
(Albin Škrinjar) 

 


