25. DECEMBER 2022

Svete maše od 26. decembra 2022 do 15. januarja 2023

TOR., 27.12. Janez

08:30 Straža Silva Vavtar in pokojni Kramaršič
10:00
Ana Kosec, 7. dan
18:00
Marija Šulc

SRE., 28.12. Nedolžni otroci

18:00

ČET., 29.12. Tomaž Becket

18:00 Straža Marija Kulovec

PET., 30.12. SVETA DRUŽINA

Marija, Sveta Božja
NED., 01.01. Mati
Novo leto, dan miru
PON., 02.01. Bazilij Veliki

18:00
Marija, obl. in Alojz Petrič
08:00 Straža Marjan, 1. obl. in starši Gašperšič
18:00
Alojzija Slavka Dular
07:00
Za žive in pokojne farane
08:30 Straža Angelca in Ivan Kulovec
10:00
Anton Vesel
18:15 Zalog Nada Primc

TOR., 03.01. Presveto Jezusovo ime

18:00

Jože Pavlin

SRE., 04.01. Angela Folinjska

18:00

Franc Levstek

ČET., 05.01. Janez Nepomuk

18:00 Straža Starši Levstik

PON., 26.12. Sv. Štefan, prvi mučenec

SOB., 31.12. Silvester

PON., 09.01. Hadrijan
TOR., 10.01. Gregor Niški

18:00

SRE., 11.01. Pavlin Oglejski

18:00
Ana Kosec, 30. dan
17:00
Marija Ban, 30. dan
18:00 Straža Frančiška, Anton in Jože Kocjan
18:00
Jožefa, Jože in sorodniki Šiler
08:00 Straža Marija Kulovec
18:00
Vera in Alojz Derganc, obl.
07:00
Za žive in pokojne farane
08:30 Straža Duhovniki: Franc Golob, Marko
Levstik in Janko Komljanec
10:00
Karol Kolenc

Gospodovo razglašenje
Sveti trije kralji

SOB., 07.01. Valentin (Zdravko)
NED., 08.01.

Nedelja Jezusovega
krsta

ČET., 12.01. Tatjana
PET., 13.01. Hilarij (Radovan)
SOB., 14.01. Feliks Nolanski
NED., 15.01.

2. nedelja med letom
Nedelja verskega tiska

antonov list
PRAVA LJUBEZEN PRENESE VSAKRŠNO
PREIZKUŠNJO (Mt 2,13-15.19-23)
Sveta družina Marije, Jezusa in Jožefa,
30. december 2022

Prečna

Starši in sinova Kukman

Izdal: Župnijski urad Prečna, Prečna 10, 8000 Novo mesto Odgovarja: Jože Mrvar
tel.: 07/33 48 500, 07/33 48 501, gsm: 041 884 958 Uradne ure: torek 10h-12h, petek 17h-18h
TRR št.: 19900-5008278628, odprt pri DBS
Oblikovanje in tisk: SMAK printtisk
Oznanila tudi na spletu

BOŽIČ - Gospodovo rojstvo

Marija Ban, 7. dan

16:30 Straža Marija in Janez Šimc, obl.
18:00
Marko in straši Mesojedec;
pokojni Vodopivec
08:00 Straža Zvonko, 1. obl. in Anton Košir
18:00
Anton Alojzij Cesar, 9. obl.;
starši Cesar in Kulavic
07:00
Za žive in pokojne farane
08:30 Straža Franc Šušaršič, 1. obl.
10:00
Starši Opalk in Simončič
18:15 Zalog Pokojni Kulovec in Turk

PET., 06.01.

www.zupnijaprecna.net

št. 669 - 671

Straža

Zalog

Apostol Matej nam o dogodkih, ki
so se zgodili v Betlehemu, na kratko,
v današnjem evangeliju sporoča:
“Gospodov angel se je Jožefu prikazal v
sanjah in mu rekel: “Vstani, vzemi dete
in njegovo mater in beži v Egipt. Ostani
tam, dokler ti ne sporočim; Herod bo
namreč iskal dete, da bi ga pokončal”.
Vstal je še ponoči, vzel dete in njegovo
mater ter se umaknil v Egipt”.
Ta umik je bil pravi podvig, ki je terjal
vso Jožefovo iznajdljivost in pogum. Herod je namreč po vsem
področju razposlal vojake, ki so nadzorovali ceste, pregledovali
gostišča in zgradbe, kamor bi se lahko zatekla pobegla družina.
Nevarno je bilo hoditi po glavnih cestah in se ustavljati v
prenočiščih. Povsod so bili Herodovi vohuni. Jožef je moral
ubirati stranske poti, prenočevati zunaj, problem je bila tudi
hrana, saj je pot vodila skozi puščavo. Jožef je z Božjo pomočjo
in s svojo iznajdljivostjo znal reševati te težave. Bil je ljubezniv
mož ter skrben oče Božjemu Detetu. Sv. Janez Zlatousti pravi,
da je Jožef “vse sprejemal s srcem”, torej z ljubeznijo do Božjega
otroka in do svoje žene Marije. Sv. Avguštin pa pove, da “to,
kar ljubimo, ni težko”. Tako Jožefu, kljub težavam na poti, ni
bilo težko skrbeti za Marijo in Jezusa, ker ju je ljubil. Družina
lahko premaga še tako težke ovire, če med njenimi člani vlada
ljubezen. Kjer pa ljubezni ni, lahko vsaka preizkušnja zamaje
zakon. Sveti Jožef je zato zgled vezi v družini in priprošnjik v
stiskah družin.
Sv. Anton - Za nas in naše otroke

MARIJINO MATERINSTVO

(Lk 2,16-21)
Marija, Sveta Božja Mati; Novo leto - Dan miru; 1. januar 2023

Marija je o vsem z Jezusom premišljevala v svojem srcu. Morda
tudi o njegovem rojstvu. Jezus se je prvič rodil iz Očeta v začetku
vseh časov. Rojen je, ne ustvarjen, Bog od Boga, luč iz luči, enega
bistva z Očetom, pravi Bog od pravega Boga. Po tem rojstvu je bil
Jezus deležen Božje narave. Drugo je rojstvo iz Device Marije, ki
se je zgodilo v določenem času in kraju. Marija je imela podobno
vlogo kot Bog Oče pri večnem rojstvu: po njej je Jezus dobil
polnost človeške narave. On ni Bog in človek le na videz, temveč
je pravi Bog in pravi človek. Zato smemo Marijo častiti kot Božjo
mater. V tretjem rojstvu se Jezus rojeva v človeških srcih. Po
samem stvarstvu v vseh ljudeh, po krstu pa v tistih, ki so Bogu
posinovljeni. Če bi bil človek le Božja stvar, bi Boga klicali le za
Stvarnika. Če bi mu bil le služabnik, bi ga klical za svojega Gospodarja. Ker smo po
krstu postali Božji otroci, smemo Bogu reči Oče. Ker se je v nas rodil po Mariji, smemo
tudi njo imeti za Mater. Otroku, ki ga je rodila Marija, so dali ime Jezus, po naše: Jahve
rešuje. Marija je o tem premišljevala, z njo premišljujemo tudi mi. Pojdimo z novim
letom v naš vsakdanji svet kakor pastirji, ki “so se vrnili ter slavili in hvalili Boga”.
PRIHAJA, DA IZPOLNI OČETOVO VOLJO
(Mt 3,13-17)
nedelja Jezusovega krsta, 8. januar 2023

Evangelist pripoveduje, da je Jezus želel prejeti krst Janeza
Krstnika in se podrediti znamenju pokore in spreobnjenja
od grehov. Ta krst ni imel pomena zakramenta, saj je šele
Jezus s svojo smrtjo in vstajenjem postavil zakramente in
ustanovil Cerkev. Janezov krst je bil spokorno dejanje, kot
povabilo k ponižnosti pred Bogom in nov začetek. Ko se
je spokornik potopil v vodo, je priznal, da je grešil in Boga
prosil očiščenja lastnih krivd. Ob tem je bil povabljen, da
spremeni dosedanje grešno obnašanje. Janez je vedel za pomen krsta spreobnjenja,
in ko je v Jezusu prepoznal Mesija, Svetega od Boga, ki je brez greha, je Jezusu izrazil
svojo osuplost. On bi se moral dati Jezusu krstiti. Toda Jezus ga je opomnil, naj se
mu ne upira, ampak naj izvrši to dejanje, “kajti spodobi se nama, da tako izpolniva
vso pravičnost”. Jezus je razodel, da je prišel na svet, da bi izvrševal voljo tistega, ki
ga je poslal. To dejanje nam razodeva, kdo je Jezus. On je Božji Sin, pravi Bog kakor
Oče. Postal je človek ter se ponižal vse do smrti na križu. S krstom v Jordanu se želi
postaviti v vrsto z grešniki, nam v vsem enak. On, ki je brez greha, se pusti, da ravnajo
z njim kot grešnikom, da bi na svoje rame sprejel težo krivde vsega človeštva.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ZAKRAMENT SV. KRSTA
V Katoliški Cerkvi poznamo sedem zakramentov, med
katerimi je prvi sv. krst. Zakrament krsta je predpogoj za
prejemanje in pristop k drugim zakramentom. Krščenci
ga običajno prejmejo v prvem letu življenja, s čimer
postanejo člani Cerkve - kristjani. Voda, s katero krstitelj
pri krstnem obredu pri katerem so poleg staršev navzoči
tudi botri, oblije novokrščenca, je simbol očiščenja in ponazarja novo življenje.
Zakrament izmije človekov izvirni greh in mu povrne dostojanstvo Božjega otroka.
Znamenje tega dostojanstva je maziljenje s sv. krizmo, ki je sestavni del krstnega
obreda. Odrasli, ki želijo postati kristjani in prejeti zakrament sv. krsta, se imenujejo
katehumeni. V krščansko življenje se uvajajo v procesu, ki se imenuje katehumenat.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
JAGNJE BOŽJE, KI ODVZEMA GREH SVETA
(Jn 1,29-34)

2. nedelja med letom, 15. januar 2023

V današnji Božji besedi se večkrat ponovi naziv “Jagnje Božje”.
Pomen izraza pojasni že Stara zaveza. Izraelcem je bilo jagnje in
njegova kri na vratih rešitev iz suženjstva. Skozi stoletja so tako
Boga prosili za odpuščanje grehov prav z darovanjem jagnjeta.
Prerok Izaija pa napove trpečega služabnika, ki bo žrtvovan kot
jagnje, in tudi Janez Krstnik nam predstavi Jezusa kot “Jagnje
Božje, ki odvzema greh sveta”. Še bolj tuje kot izraz Jagnje
Božje je današnjemu človeku beseda greh. Rajši rečemo “napaka, slabost, okoliščine,
padec”... Vse to odriva osebno odgovornost. Izraz greh pomeni prav to. Zlo je med
ljudmi navzoče v mnogih oblikah: vojne, nasilje, ljudje brez osnovnih pravic, prenizke
plače za prehrano družine, klimatske spremembe uničujejo naš planet. Temu seznamu
lahko dodamo še razdeljenost krščanstva. Vse to je greh človeštva. Mnogi želijo, da
se s silo kaznuje ali kar pobije krivce tega zla. To pomeni pregnati nasilje s še večjim
nasiljem. To ni prava rešitev. Zato Jezus prihaja med nas, da postane “daritveno jagnje”
za uničenje greha sveta. Vsako osebo osvobaja tako, da jo sprejema z ljubeznijo. Na
tak način pa lahko vsakdo postane sodelavec pri odvzemanju greha sveta. Moč za
premagovanje greha pa črpa v Jezusovi daritvi. Jezus se kot Jagnje Božje vsak dan
daruje pri sveti maši. Ko vstopa v naše srce, nam daje svojo moč za spopadanje z grehi
tega sveta.
				
OBVESTILA
V Krščena sta bila: Liam Gričar, Cegelnica 22 in Brina Mernik, Prečna 100. Za rojstvo
in krst otrok staršem čestitamo z željo, da ju vzgojijo v dobra človeka in verna kristjana.
V Poroke v zadnjem času nismo imeli.
V Umrli sta in bili krščansko pokopani: V Marija Ban, roj. Željko, Kuzarjev Kal 9.
Pokojna je bila rojena, 8. 9. 1933 na Kuzarjevem Kalu. Darovali so ji za štiri sv. maše.
V Ana Kosec, roj. Kristan, Češča vas 22. Pokojna je bila rojena, 24. 6. 1933 v Češči vasi.
Za njeno zveličanje so darovali za devet sv. maš in 100 EUR za cerkev.

