
 

 
 

Tisti čas so pastirji pohiteli  

v Bêtlehem in našli Marijo, 

Jožefa in dete,  

položêno v jasli.  

Ko so to videli,  

so pripovedovali, kar jim je 

bilo rečeno o tem otroku.  

In vsi, ki so jih poslušali,  

so se začudili temu,  

kar so jim povedali pastirji. 

Marija pa je vse te besede 

ohranila in jih premišljevala 

v svojem srcu. 
 

 (Lk 2,16–19) 
 

 

MARIJINO MATERINSTVO 
 

   Marija je o vsem, kar je bilo v zvezi z Jezusom, 
premišljevala v svojem srcu. Kdo ve, če ne tudi o 
njegovem trojnem rojstvu?  
   Prvič se je Jezus rodil iz Očeta v začetku vseh 
začetkov. Je rojen, ne ustvarjen, Bog od Boga, luč 
iz luči, enega bistva z Očetom, pravi Bog od prave-
ga Boga. Po tem rojstvu je Jezus deležen popolne 
Božje narave. 
   Drugo rojstvo je iz Device Marije ter se je zgodilo 
v določenem času in kraju. Marija je pri tem rojstvu 
odigrala podobno vlogo kot Oče pri večnem rojstvu: 
po njej si je Jezus privzel polnost človeške narave. 
Jezus ni Bog in človek le na videz, temveč je pravi 
Bog in pravi človek. Zato smemo po vsej pravici 
imenovati in častiti Marijo kot Božjo mater.  
   To drugo Jezusovo rojstvo dobiva svojo dopolni-
tev v tretjem: Jezus se rojeva v človeških srcih. Po 
stvarstvu v vseh, saj smo vsi ustvarjeni po njegovi 
podobi, po krstu pa v tistih, ki so določeni za posi-
novljenje. Če bi bil človek le Božja stvar, bi Boga 

klicali le za Stvarnika. Če bi mu bil le služabnik, bi ga klical za Gospodarja. Ker 
smo po krstu, ko se je v nas rodil Jezus, postali Božji otroci, smemo Bogu reči Oče. 
Ker se je v nas rodil po Marijinem posredovanju, smemo tudi njo imeti za Mater.  
   Iz Božjega sinovstva izhaja naša svoboda. Nihče ni bil tako svoboden, kot je bil 
Jezus. To svobodo deli z nami. Izhaja pa tudi naša večnost, saj je po Jezusu naše 
življenje vključeno v življenje Troedinega. Tako smo postali dediči Božje večnosti. 
   Otroku, ki ga je Marija rodila, so dali ime Jezus, po naše: Jahve rešuje. Marija je 
tudi o tem premišljevala. Skupaj z Marijo premišljujemo tudi mi – naj se naši src do-
takne sporočilo, da »Jahve rešuje«. Pojdimo tudi mi z novim letom v naš vsakdanji 
svet kakor pastirji, ki »so se vrnili ter slavili in hvalili Boga«. 

 Po: Beseda da besedo 
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Svete maše: 

NEDELJA           1.1. 

Marija,  

Sveta Božja Mati 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h V č. Sv.Duhu in MB za srečno novo leto 2023 

10,30 V čast Sv.Duhu in BM za vse župljane obeh župnij 

Ponedeljek     2.1. 
Sv.Bazilij Veliki, šk.c.u 

Palčje 
Slavina 

17h +Terezija in Stane Česnik, Palčje 29, obletna 
18h maša in koncert božičinih pesmi – poje zbor Ave 

Torek             ,3.1. 
Presv. Jezusovo ime 

Klenik 17,30 +Edi Mahnič, Klenik 33, osmina 

Sreda            4.1. 
Sv. Angela Folinska  

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

Četrtek          5.1. 
Sv. Janez Nepomuk 

Juršče 

Zagorje 
16h +Emilija in Alojz Šajn, Juršče 75,  

17,30 Molitvena ura za duhovne poklice  

1. Petek            6.1. 

GOSPODOVO RAZGL, 

SV.TRIJE KRALJI 

Trnje 

Zagorje 

17h Za duhovne poklice 

18,30 +Stanislava in Janez Čeligoj, Zagorje 12. obletna 

Sobota             7.1. 
Sv.Rajmund Penjafot. 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30h +i Vadnjal, Zagorje 89/a, obletna 

NEDELJA 

JEZUSOV. KRSTA 

                       8.1 

Sv.Severin Noriški 

Trnje 
Trnje 
 

Zagorje 

  8,30 Češčenje SRT 
  9h +i Margon, Trnje 62 

V čast bl. A. M. Slomšku za zdravje, Ule 

10,30 V čast Jezus. krstu za vse župljane obeh župnij 

- VČERAJ JE UMRL zaslužni papež BENEDIKT XVI. Pogreb bo v četrtek, 5.1. 
ob 9,30 na trgu Sv. Petra v Vatikanu. Vodil ga bo papež Frančišek. Molimo 
za pokoj njegove duše. – Naj danes zvoni v ta namen po vseh cerkvah, tudi 
na podružnicah! 
- ZAHVALA: OBMOČNA KARITAS PIVKA se zahvaljuje vsem sodelavkam in 
vsem dobrotnikom župnijske Karitas Trnje in Zagorje za vse darove, ki ste jih na-
menili skladišču Karitas v Pivki. Obenem vam vošči za božične praznike veliko 
Božjega miru in blagoslova v novem letu. 
- KOLEDOVANJE: v Trnju vam bo Eva povedala kako in kaj bo s koledovanjem,  
v Zagorju pa pridite vsi, ki ste pripravljeni narediti nekaj dobrega za otroke v mi-
sijonskih deželah, jutri, v ponedeljek, 2.1. ob 14h k župnišču, da dobite napotke 
za koledovanje v Zagorju, Drskovčah in Parjah. Najbolje, če opravite obiske že 
takoj jutri, ko so ljudje v glavnem še doma. 
- SREČANJE KOLEDNIKOV v naši škofiji bo v Vipavi, v soboto, 7. januarja od 
9,30 do 14h. Prijave sprejemam do srede. Pokličite me na telefon 041 377 223 ali 
na e-mail: niko.strancar@rkc.si 
- Slovesni praznik GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI bo v 
petek, 6.1. Sv. maši bosta v Trnju ob 17h in v Zagorju ob 18,30. OTROCI, prine-
site svoj dar, ki ste ga pripravili v adventnem času, Jezusu v jaslicah. Ta dar bo 
šel za vaše vrstnike v najbolj revnih krajih po svetu. Saj veste: Kar storimo kate-
remu najmanjših, najrevnejših, storimo Jezusu samemu.  – Že vnaprej se vam 
zahvaljujem za vašo velikodušnost pri zbiranju teh darov! 
- PRVI PETEK je ta teden na praznični dan. Kljub prazniku lahko darujemo sv. 
obhajilo v zadoščenje Jezusovemu Srcu, na 1. soboto pa Marijinemu Srcu. 
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Bolnike in ostarele bom obhajal v petek dopoldne. Če še kdo želi, da ga pri-
dem obhajat, naj mi sporoči! 
- VEROUKA ta teden še ne bo. Zato pa pridite vsi šolarji na praznični petek k sv. 
maši.  
- BOŽIČNI KONCERT pevskega zbora AVE iz Ljubljane bo jutri ob 18h v Slavi-
ni. Peli bodo že pri maši. Zbor vodi g. Gregor Klančič, stolni organist in pevovod-
ja. Več si preberite na oglasni deski. 
- VOŠČILO: Dragi farani! Ob vstopu v novo leto 2023 vam želim dušnega in tele-
snega zdravja, da bi se znali povezovati med seboj in sodelovati na vseh podro-
čjih življenja. Prepustimo se vodstvu Svetega Duha, ki je duh ljubezni, edinosti in 
miru. Pogosto se obračajmo nanj, še zlasti pred važnimi odločitvami! 
 

NOVO LETO 
 

   Vsakič, ko vstopamo v novo leto, 

proslavljamo. 

   Mnogi v družbi prijateljev, ob vinu 

in z ognjemetom. 

   Mnogi prešernega srca ali celo 

razvratno. 

   Kakor da je koledarski začetek no-

vega obdobja vreden, da se spozabi-

mo. 

   Kakor da smemo ponoreti, ker smo 

življenju odtrgali dodatno leto. 

   Drugi spet so otožnega srca. 

   Bolečina minulega leta, tako čutijo, 

se seli v novo. 

   Še eno leto muk in trpljenja. 

   Osamelosti in potrtosti. 

   Samo redki najdejo ob tej priložno-

sti pot do molitve. 

   Do zahvale za prejete darove ne-

bes. 

   Do priznanja, da življenje na na-

šem planetu skozi zgodovino in čas 

usmerja Bog. 

    Letom prišteva leto, do dne, ko bo 

vse naredil na novo. 

   Nizanje let je tako najprej spomin, 

da nas objema življenje, ki se stara. 

   Da hodimo, počasi, a vztrajno, pro-

ti svojemu zatonu, ki odpira vrata v 

večnost. 

   In da se naša zemlja vrti proti točki, 

ko je ne bo več. 

   Ko bo pripravljeno kraljevsko me-

sto za prebivanje v njem. 

   Tam ni novih let, ker ni ure ne ča-

sa,  

   ampak je stanje in prostor novega 

življenja v brezčasni radosti. 

   Samo tu na zemlji praznujemo do-

dajanje let. 

   V nebesih pa bomo praznovali več-

no mladost zunaj slehernega štetja. 

   In brez sosledja. 

   Vse bo vedno pričujoče in zaveda-

nje bo neminljivo. 
Po: P. Millonig, Zasidran v veri

 

 

Po hvalnici angelov se pastirji odpravi-

jo, da bi videli otroka v jaslicah. Pastirji 

in Marija so zgled za našo vero, s katero 

naj odgovorimo na Božji obisk pri lju-

deh z Jezusovim rojstvom. Pastirji vidi-

jo, kar so jim angeli obljubili. In videno 

razlagajo z besedo, ki so jo slišali. Mari-

ja sprejme besede v svoje srce, jih raz- 



 

3. januar 
GENOVEFA 

 

Genovefa je živela v petem stoletju. Bila je 
hči kmečkih staršev iz bližnje okolice Pariza. 
Ko ji je bilo približno sedem let, sta skozi 
njen rojstni kraj potovala dva svetniška ško-
fa: German iz Auxerra in Lupus iz Troyesa. 
Med množico, ki ju je prišla pozdravit, je bila 
tudi Genovefa. Ko je škof German položil 
roke na njeno glavo, se je zagledal v njene 
oči, žareče v verskem navdušenju, in odkril 
v otroku prihodnjo svetnico. Genovefi je po-
daril svetinjo z naročilom, naj jo stalno nosi 
s seboj. Genovega se je poslej čutila na po-
seben način povezana z Bogom. Ko je va-
rovala svojo čredo na paši, se je potopila v 
molitev in se počutila srečna samo v Božji 
bližini. Ko ji je bilo petnajst let, je pred pari-
škim škofom napravila obljubo devištva. Od-
tlej je živela zelo strogo: do smrti svojih 
staršev doma, nato pa pri svoji botri v Pari-
zu. Dnevi so ji minevali v molitvi, skrbi in de-
lu za reveže in bolnike. S preostrim postom 
si je nakopala bolezen. Razen telesnih bo-
lečin je morala prenašati tudi duševne muke 
zaradi grdih laži, ki so jih o njej širili zlobne-
ži. V najhujši stiski ji je pomagal sveti škof 
German: prepričan o njeni nedolžnosti je kar 
s prižnice zavrnil hudobne lažnivce in tako 
rešil čast Genovefe, ki ji je bil podeljen dar, 
da je znala brati v srcih ljudi. S svojo goreč-
nostjo je ob napadu Pariza vzpodbujala 
branitelje, da niso bežali, žene pa k molitvi 
za obrambo mesta. Huni s kraljem Atilo na 
čelu, kasneje pa tudi Franki, tako niso za-
vzeli mesta. Slovela je tudi po velikih čude-
žih. Povsod so ji prinašali bolne in slabotne, 
ki jih je ozdravljala. Umrla je 3. januarja leta 
500. 
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laga, da bi razumela, kaj se je zgodilo. To-

da ne gre za intelektualno razumevanje, 

temveč za gibanje Božje besede v srcu, za 

jasno in pravilno interpretacijo Božjega 

ravnanja na ravni občutja. Tako naj zgodbo 

o Jezusovem rojstvu premišljujemo v svo-

jih srcih. Tako in drugače preudarjamo, 

dokler naše občutje ne prileti v skrivnost 

Božje ljubezni, ki je v Jezusovem rojstvu 

vdrla v zgodovino in se je za nas vse vidno 

prikazala. 
A.. Grun, Jezus – podoba človeka 

 
 
 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Verovati – kako to gre? 
 

Kdor veruje, išče osebni stik z Bogom in 

je pripravljen Bogu verjeti vse, kar pove 

(razodene) o sebi.  
(KKC 150–152) 
  

Na začetku vere je pogosto pretres ali ne-

mir. Človek čuti, da vidni svet in normalni 

potek stvari ne more biti vse. Čuti, da se ga 

je dotaknila skrivnost. Gre za sledovi, ki ga 

opozarjajo na obstoj Boga, in postopno naj-

de zaupanje, da bo govoril z Bogom ter se 

končno v svobodi povezal z njim. V Jane-

zovem evangeliju piše: »Boga ni nikoli nih-

če videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očeto-

vem naročju, on je razložil« (Jn 1,18). Zato 

moramo verjeti Jezusu, Božjemu Sinu, če 

hočemo vedeti, kaj bi nam Bog rad povedal. 

Verovati zato pomeni pritrditi Jezusu in vse 

življenje staviti na njegovo karto. 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
BREZ – »Zakaj ste izdali ček brez kritja?« 
– Obdolženec: »Glejte, kupil sem aperitiv 
brez alkohola, sir brez maščob, čokolado 
brez sladkorja, pa sem plačal s čekom 
brez kritja.« – Sodnik: »Ja, za tole pa bo-
ste dobili en mesec brez odloga.« 

 


