4. DECEMBER 2022

Svete maše od 5. do 25. decembra 2022
PON., 05.12. Sava

18:15 Zalog Pokojni s pokopališča Zalog

TOR., 06.12. Nikolaj (Miklavž)

18:00

SRE., 07.12. Ambrož
Brezmadežno spočetje
ČET., 08.12.
Device Marije
PET., 09.12. Valerija

18:00
Angelca Šulc
16:30 Straža Janez in Marta Jerič
18:00
Jože, obl. in Boža Derganc
18:00
Alojzija Slavka Dular
08:00 Straža Alojz, obl., Ida in sorodniki Pavček
18:00
Pokojni sosed Anton
07:00
Za žive in pokojne farane
08:30 Straža Zvonko Košir
10:00
Anica, obl. in Janez Parkelj

SOB., 10.12. Loretska Mati Božja
NED., 11.12.

3. adventna nedelja
Damaz I.

2. Adventna Nedelja

antonov list

Anton Jazbec

BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2022

Odprimo srca in sprejmimo Novorojenega

PON., 12.12. Devica Marija iz Guadalupe 18:15 Zalog Pokojni iz Češče vasi
TOR., 13.12. Lucija

17:00 Zalog Nada Primc, 30. dan
18:00
V zahvalo

SRE., 14.12. Janez od Križa

18:00

ČET., 15.12.

M Krizina Bojanc in M.
Antonija Fabjan

PET., 16.12. Božična devetdnevnica
SOB., 17.12. Božična devetdnevnica
NED., 18.12.

4. adventna nedelja
Božična devetdnevnica

PON., 19.12. Božična devetdnevnica
TOR., 20.12. Božična devetdnevnica

Jože Pavlin

18:00 Straža Ana, 2. obl. in Stane Pirc
Alojz Golobič, Jolanda Župevec in
Marija Hrastar
08:00 Straža Jože Gnidovec, obl.
18:00
Starši Zupančič in Vidic
07:00
Za žive in pokojne farane
08:30 Straža Andrej Murn in starši Mesojedec
10:00
Alojzija Slavka Dular
17:00 Zalog Nada Primc
18:00
Ana Dragan
18:00
Alojzija Slavka Dular
18:00

SRE., 21.12. Božična devetdnevnica
ČET., 22.12.
PET., 23.12.
SOB., 24.12.
NED., 25.12.

18:00
Veronika Derčar in starši Palčar
17:00 Straža Frančišek, obl. Ana in Filip Avbar
Božična devetdnevnica
18:00
Vincencij Istenič, 30. dan
Božična devetdnevnica
18:00
Anton Vesel, 30. dan
Božična devetdnevnica
08:00 Straža Marija Kulovec
Sv. večer Gospod. rojstva 18:00
Ivan in Pepca Dular
24:00
Jože in Marija Mrvar
BOŽIČ 08:30 Straža Marija, 1. obl. in Jože Derčar
Gospodovo rojstvo
10:00
Za žive in pokojne farane
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Božič je praznik rojstva Božjega sina. Lukov evangelij skoraj
mimogrede pove, da za sveto družino v prenočišču ni bilo
prostora (Lk 2,7). Temu dejstvu se čudimo. Morda je bil vzrok
za to pomanjkanje sočutja ali strah pred tujci, lahko je bil razlog
tudi v neobčutljivosti za stisko bližnjega.
Ob tem se samo od sebe pojavi vprašanje, kako bi bilo, če bi Jožef
in Marija potrkala na naša vrata. Bi našli prostor zanju in bi ju
sprejeli? Na videz naključno novico o pomanjkanju prenočišča,
ki je sveto družino prignala v hlev, evangelist Janez poglobi in
poudari, da je prišel med svoje, vendar ga njegovi niso sprejeli
(Jn 1,11). Božič nas vabi, da se ustavimo, pomislimo nase in
na svoje življenje. Kakšni so odnosi, koliko časa si vzamemo za
družino, zase in za Boga? Kako praznujemo? Pomembno je, da
prepoznavamo njegov prihod in da praznovanje v nas obrodi
duhovne sadove, za kar moramo odpreti vse čute in pogled v
luči vere. Spodbudo za spremembo in rast lahko najdemo pri sv.
Pavlu, ki poudarja, naj se ne prilagajamo temu svetu, ampak se
preobražamo z obnovo svojega uma, da bomo spoznavali, kaj
hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in popolno (Rim 12,2).
Sv. Pavel govori o prenovi naše notranjosti. Spreobrnjenje,
h kateremu smo povabljeni, mora segati v globino našega
odnosa z resničnostjo o nas samih. Prosimo Gospoda, da bi
postali pozorni na njegovo navzočnost, da bi slišali, kako tiho, a
vztrajno trka na vrata našega bitja. Molimo, da bi v notranjosti
ustvarili prostor zanj. Prosimo, da bi Novorojenega prepoznali
v tistih, po katerih nas najbolj nagovarja; to je po otrocih,
trpečih, beguncih, obrobnih in revnih tega sveta.
V imenu slovenskih škofov vsem duhovnikom, redovnicam in
redovnikom, krščanskim občestvom, Slovencem doma in po
svetu ter drugim krščanskim Cerkvam in skupnostim želim
blagoslovljen božič. Naj nam praznovanje rojstva Božjega sina
prinese miru, veselja in novega upanja.
Msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik SŠK
Sv. Anton - Za nas in naše otroke

SPREOBRNITE SE!

(Mt 3,1-12)
2. adventna nedelja, 4. december 2022

Prerok Janez Krstnik nam s svojo odločno besedo, čvrsto postavo in
celotno pojavo kliče: “Spreobrnite se!” V čem naj se spreobrnemo?
- Bog nam je dal pamet in voljo za odločanje, roke za delo, noge za
hojo in druge sposobnosti. Z njimi uresničujemo sebe in osrečujemo
druge. Če to delamo, se nam ni treba spreobračati. Delamo to, kar
hoče Bog. Če pa kdo ni tam, kjer ga hoče Bog, in ne dela tega, kar
je božja volja, če dolžnosti opravlja slabo, če živi na tuj račun, če
delo drugih zaničuje ali uničuje, s tem zaničuje in uničuje sebe. Mora se spreobrniti.
Bog nas je ustvaril takšne, da za obstanek potrebujemo jed, pijačo in počitek; da
moremo obstati kot skupnost, pa nas je obdaril z ljubeznijo tudi do drugih. Vse to
je povezal z določenimi užitki. Dokler se jih poslužujemo po božji zamisli, se nam
ni treba spreobračati. Če pa je kdo božjo zamisel o tem zavrgel, naj ve, da mu velja
Krstnikov klic: “Spreobrni se!” Bog si je človeško družbo zamislil kot skupnost bratov
in sester, ki naj živijo v ljubezni in slogi. Med seboj naj si pomagajo, v sporih naj se
prenašajo, krivice naj odpuščajo. Kdor se za to trudi, se mu ni treba spreobračati. Če
pa kdo neguje prepire, če druge izkorišča, zaničuje, sovraži in ni pripravljen odpuščati,
naj se spreobrne. Po krstu smo povezani v skupnost življenja v Sveti Trojici. Iz te
povezanosti naj v Boga verujemo, mu zaupamo, ga ljubimo, ga v molitvi častimo. Če
tega ne delamo, je čas za spreobrnenje.
OB JEZUSU SLEPI SPREGLEDAJO

(Mt 11,2-11)

3. adventna nedelja, 11. december 2022

Današnji evangelij omenja slepe. Slepote je bilo na svetu vedno in
tudi še danes. Slepa sta novoporočenca, ki pričakujeta, da se bo dalo
v zakonu živeti samo od lepote, mladosti, telesne ljubezni, zdravja
in zaslužka. Slepi so starši, ki mislijo, je mogoče otroka osrečiti
in pripraviti na življenje z goro igrač in izpolnjevanjem njegovih
želja in zahtev. Slepi smo vsi, ko se pritožujemo nad onesnaženim
okoljem, a sami na različne načine zastrupljamo sebe, druge, zrak,
zemljo, vodo... Slepi so vsi, ki upajo, da bodo uspešno gospodarili s prejemanjem plač,
ki niso zaslužene, najemanjem kreditov. Slepi smo, če očitamo državnim in verskim
voditeljem, zakaj ne naredijo več za mir, če pri tem sami živimo z nemirom v srcu,
neslogo v družini, v prepiru z okolico. Slepi smo kristjani, če mislimo, da je Bogu všeč
naše obhajanje božiča ob polni mizi, pri topli peči in v prijetni družbi; če pa revnim
nismo dali vsaj nujne hrane in osamljenemu stisnili roke in mu voščili praznike.
Kdo ve, če nismo slepi tudi mi, ki pridigamo evangelij. Oznanjamo ga ubogim, a so
naša bivališča, naša jedila, naša oblačila preveč podobna kraljevskim in premalo tistim,
ki jih je nosil Janez Krstnik. Zavedam se, da med te slepce večkrat spadam tudi sam.
Pomagajmo (zlasti v tem adventnem času) drug drugemu odpirati oči.
OTROK NI SAMO OČETOVA LAST
4. adventna nedelja, 18. december 2022

(Mt 1,18-24)

Evangelist Matej na Jezusovo rojstvo gleda z očmi moškega, očeta. Za rojstvo otroka
sta potrebna oba, oče in mati. Jožef je šele zaročen z Marijo. Ona pa že pričakuje otroka.

Otrok ni njegov, zato Jožef premišljuje, kako naj ob tem ravna. Po
judovski postavi žensko zaradi izvenzakonske nosečnosti kaznujejo
s kamnanjem. Vendar Jožef Marijo ljubi. Nepredstavljivo mu je, da
bi jo kamnali. Živeti želi pravično, po judovski postavi. Pravičen želi
biti tudi do Marije. Sklene, da se bo skrivaj ločil od nje. V njegovo
razmišljanje poseže Gospodov angel, ki se mu prikaže v sanjah in mu
pojasni to, česar s svojim razumom ne more dojeti. “Ne boj se vzeti
k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.
Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil
grehov” (Mt 1,20-21). Otrok ni njegov. Od Svetega Duha je. Božji
otrok je. Otrok ni nikoli očetova last. Očetova naloga je otroku dati ime. Z imenom
otroku izroča načrt nad njegovim življenjem. Oče otroka oblikuje. Z imenom otroka
nagovarja, kar je vanj položil Bog. Jezusovo rojstvo izpolnjuje obljubo preroka Izaija:
“Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z
nami” (Mt 1,23). V Jezusu bo Bog pri nas. Ne bomo več sami. Bog sam je postal človek,
da osvetljuje naše življenje. Pri rojstvu otroka ne gre le za človeško dejanje, ampak za
Božje darilo. Po otroku Bog kaže svojo ljubezen, saj je v otroku on sam navzoč pri nas.
BOŽJE UČLOVEČENJE V MOJEM SRCU

(Jn 1,1-18)

Božič - Gospodovo rojstvo, 25. december 2022

Na božič Bog prihaja v naš svet kot otrok. Ne prihaja kot odrasel
človek, pač pa otrok, slaboten in nemočen človek. Bog prihaja v
otroški nemoči, da bi odprl naša srca. Če Bog prihaja k nam kot otrok,
pomeni, da moramo z njim ravnati skrbno in nežno. Boga ne moremo
niti otipati. Lahko ga samo zaslutimo v tišini našega srca, v tišini
se ga lahko nežno dotaknemo tam, kamor ne prodreta hrup sveta
in hrup naših misli. V Kristusovem rojstvu pa praznujemo lasten
začetek. Papež Leon Veliki v eni svojih božičnih pridig pravi: “Danes
lahko začnem na novo, ker se je Bog kot otrok rodil v meni.” Na božič praznujemo
Božje učlovečenje. Bog postane človek, da lahko mi zberemo pogum in se spravimo s
svojo človeškostjo. Na božič nam Bog pokaže, kako lahko uspe tudi naše učlovečenje.
Bog se iz nebes spusti na zemljo. Bog se rodi v hlevu, ne v palači. On se želi roditi tudi
v mojem hlevu, kjer v meni ni vse pospravljeno, kjer ne diši preveč lepo, na kraju, kjer
so moje slabosti in nagoni. Božji Duh želi v meni postati meso. Razsvetliti želi, kar je v
meni zemeljskega. Hlev pomeni tudi revščino. Bog se želi roditi v mojo revščino. Tam,
kjer nisem nič, želi v meni zasijati Bog v svojem veličastvu. Šele tedaj postanem pravi
človek.
				
-Povzeto po: A.Grtinu.
OBVESTILA
V Krsta in poroke v zadnjem času nismo imeli.
V Umrla sta in bila krščansko pokopana: V Vincencij Istenič, Lastovče 37. Pokojni
je bil rojen, 14. 07. 1941 v župniji Št. Peter - Otočec. Za njegovo zveličanje so darovali
za tri sv. maše. V Anton Vesel, Prečna 47. Pokojni je bil rojen, 11. 12. 1942 v Novem
mestu. Za njegovo spravo z Bogom so mu sorodniki, sosedje in prijatelji darovali za
štirideset sv. maš in dvesto petdeset EUR za cerkev. Za vsa dobra dela naj jima Bog
poplača z nebesi! Če ju še kaj ločuje od Božje svetosti, naj jima bo odpuščeno!

